Stichting Wijkraad Rosmalen-Oost
Secr. : p.a. Vliertwijksestraat 43
: 5243 RG ROSMALEN
Tel
: (073) 521 96 03
Fax
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Notulen openbare bestuursvergadering van maandag 4 juli 2016 om 20:00 uur.

Presentielijst:
Afwezig:

Aanwezig:
Gerard Beentjes
Sjef van Creij
Jan Tibosch
Anny v/d Heuvel
Gerrie Heijmans
Mandy Heijmans
Bart van Gerven
Esther Dubbeld
Marie-Louise Claessens

Afgemeld:
X

Rene Timmermans

Actie
1. Opening:
De voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom.
2. Verslag van de vorige keer:
Het verslag van 26 april 2016 wordt goedgekeurd en vastgesteld onder dank aan
de samenstellers.
3. Communicatie etc.
3.a. Ingekomen stukken/uitnodigingen
4. Lopende onderwerpen en de voortgang hiervan
4.a. Initiatief wijkbus, stand van zaken.
In de vorige vergadering heeft Nico van Nuland het plan toegelicht. In het
bewonersradenoverleg is er een update gegeven over de stand van zaken. Ze zijn
verder gegaan met het uitwerken van de plannen, en hebben een gesprek met
Arriva gehad. Lijn 90 (richting Grave) zou uitgebreid kunnen worden, hierdoor wordt
een deel van de route gedekt. Vinkel is hierbij niet aangesloten, daarom kijken ze
verder naar een andere mogelijkheid.
In het verleden was het lastig om een gesprek aan te gaan met Arriva, zij stonden
toen nergens voor open. Nu stellen ze zelf een verbinding met Mariaoord voor terwijl
hier in het verleden naar gevraagd is maar niet mogelijk was. Ook in Engelen lijkt er
beweging in te komen en kunnen nu concretere stappen gezet worden.
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4.b. Wijkbudgetten, stand van zaken.
In de bewonersradenoverleg zijn er vragen gesteld over hoever de wijkraden zijn.
Op dit moment is de volgende verdeling:
Rosmalen Zuid; willen bij elkaar
Rosmalen Noord; Centrum, Kruisstraat en Overlaet gaan samen. ’t Ven wil
voor het eerste jaar apart. Na het eerste jaar wordt er geëvalueerd en
beslissen ze of ze alleen verder gaan of bij Rosmalen Noord aansluiten.
Groote Wielen
Nuland
Vinkel
De bewonersadviesgroep is een onafhankelijke groep, Sjef van Creij wil hier graag
aan deel nemen voor de Kruisstraat. Op dit moment zijn er 3 personen die namens
de Kruisstraat deelnemen aan de bewonersadviesgroep; Hans van Heesch, Bart
van Gerven en Sjef van Creij. Voor het centrum hebben 2 personen zich
aangemeld, bij de Overlaet geen.
Voor de Overlaet kan er bijvoorbeeld bij scholen nagegaan worden of er betrokken
ouders zijn, zij willen misschien wel deelnemen bij de bewonersadviesgroep. De
Kruisstraat, het Centrum en de Overlaet kunnen elkaar helpen en ondersteunen. Zo
kan het Centrum en de Kruisstraat de Overlaet helpen bij het vinden van personen
voor in de bewonersadviesgroep.
De gemeente plaatst veel informatie en tips in de Bossche Omroep, de
gemeentelijke site en op social media.
Op 4 oktober vind er een nieuwe bijeenkomst plaats, hiervoor worden de leden van
de bewonersadviesgroep ook voor uitgenodigd. De wethouders zullen bij deze
bijeenkomst een toelichting geven. Waarna ruimte is om van gedachten te wisselen
en vragen te stellen. Ook vragen zoals ‘Mogen de leden van de adviesgroep bekend
zijn?’ zullen tijdens deze bijeenkomst aanbod komen. Dit zal overal hetzelfde
georganiseerd moeten worden.
Naast het wijkbudget van Rosmalen Noord kan er ook nog steeds gebruik worden
gemaakt van verschillende potjes. Het wijkbudget kan een aanzet zijn voor een
groter project.
De verdeling van de gelden zijn gedaan aan de hand van het aantal inwoners, de
vraag is of Mariaoord bij Rosmalen Noord is ingedeeld. Er is bij de verdeling naar de
postcodes gekeken, daarom zal Mariaoord bij Rosmalen Noord zijn ingedeeld.
Bij de BIG-gelden is vaak geld over, dus de kans dat bij deze budgetten geld te kort
komt is onwaarschijnlijk. Ook worden er vaak afspraken gemaakt over hoe het geld
besteed wordt, bijvoorbeeld een vast bedrag voor een aantal mensen bij een
barbecue.
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4.c. Toekomst schoolgebouw, droomstad stand van zaken.
Na de vorige vergadering is er een tekst opgesteld en op Droomstad geplaatst. Er
zijn daarna ook meerdere initiatieven geplaatst. Aanstaande donderdag vind er een
vergadering in een klein comité plaats met de Heemkundekring en Op de
Kruisstraat. Hierin wordt besproken wat er nu wordt gedaan en of er meer actie
nodig is.
Over de wensen van de Heemkundekring is verder nog niets bekend, ze zijn nog
wel erg betrokken. In Perron-3 zijn veel nadelen maar ook veel positieve punten. De
Kruisstraat is te ver weg en zijn minder parkeerplaatsen. De wijkraad zou in het
schoolgebouw kunnen blijven vergaderen voor een sterker beeld naar de gemeente
toe. Als er meer mensen aanwezig zijn bij een vergadering is de bestuurskamer bij
de voetbalclub te klein en de kantine is te rumoerig. Dit zijn redenen waarom het
schoolgebouw een betere locatie kan zijn.
4.d. Beleidskader voormalig agrarische bedrijfslocaties. Stand van zaken.
Op 12 juli wordt het plan vastgesteld. Er zijn verschillende reacties ingediend, de
reactie van de wijkraad leidt niet tot veranderingen in het plan. In het beleidskader is
niet veel aangepast, waarschijnlijk zal deze zoals hij nu is worden vastgesteld.
Bewoners hebben nog steeds geen reactie terug op de zienswijze Kruisstraat 9-9a.
In het plan staat dat het een bedrijfsverzamelgebouw is. Hierdoor kunnen er
bijvoorbeeld 3 autobedrijven in gevestigd worden, dit is te veel volgens de bewoners
maar volgens het beleidskader wel mogelijk.
Er is een rondrit gemaakt met raadsleden om de problematiek van vab´s te bekijken.
Op hoofdlijnen is er draagvlak voor het beleidskader.
Bij van Helvoirt zijn ze niet geweest, dit is al geregeld. Er komt een caravanstalling
en een houtverwerkingsbedrijf.
4.e. Stand van zaken, autosloperij (handhavingverzoek).
Er is een aankondiging handhaving uitgegeven, hier is bezwaar tegen gemaakt. In
Den Bosch wordt er gesloopt en in Rosmalen worden de onderdelen opgeslagen.
Ze bezorgen alleen de onderdelen, er mag niemand iets op komen halen omdat de
gemeente er boven op zit.
4.f. Stand van zaken Oostelijke landweg, raadsvoorstel??
In september zal waarschijnlijk een raadvoorstel of raadsinformatiebrief aangeboden
worden. Annelies de Ridder kan hier meer over vertellen.
4.g. Verzoek inrit Schellings, toelichting standpunt wijkraad.
Door de gemeente is advies gevraagd. Er is al een reactie door ons gegeven
waarin we aangeven het niet verantwoord te vonden en inrit aan de
Vliertwijksestraat toe te staan. Er is nog geen reactie van de gemeente ontvangen
op het advies, er zal nagevraagd worden hoe het ervoor staat. Wanneer er toch een
positief besluit is genomen kan er alsnog bezwaar ingediend worden.
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4.h. 30 km-zones, actie 30 km stickers en evt. vervolg, stand van zaken gemeente.
De brieven liggen bij Esther, deze worden deze week nog bezorgd. Als er reacties
worden gegeven worden deze doorgegeven aan de wijkraad.
Anny heeft een spandoek thuis liggen, deze moet nog naar Esther. Bij Bart ligt ook
nog een spandoek. Aan Wil Klerx kan worden gevraagd waar deze opgehangen
mogen worden, dit mag niet zomaar boven de weg zonder toestemming. Aan
beheer openbare ruimte kan om hulp gevraagd worden bij het ophangen van de
spandoeken.
Er is een groot ongenoegen omtrent de knelpunten 30-km wegen. Hier is nog steeds
geen antwoord opgegeven. Vanuit de bewonersraden is een brief verstuurd over
wanneer er een antwoord verwacht kan worden.
4.i. F59, eerste ervaringen.
De fietsers fietsen aan de rechterkant, maar het heuveltje in het midden van de weg
is daardoor onlogisch voor het oversteken. Door de knik in de weg in Nuland blijven
sommige mensen die vanaf Nuland komen aan de linkerkant van de weg rijden,
door het heuveltje in het midden van de weg. De vragen over de veiligheid blijven, al
helemaal wanneer de rotonde klaar is. Ook de VVD heeft vragen gesteld.
Er is nauwelijks gecommuniceerd met de bewoners over de verbouwing van de
weg. De weg lag ineens open, en de kliko moest naar de Binckhorst gebracht
worden. Bewoners hebben een brief gestuurd naar de gemeente over deze
knelpunten maar hebben hier geen reactie over gekregen. Ze hebben daarna aan
Sjef van Creij om een e-mailadres gevraagd om hopelijk via deze weg wel een
reactie te krijgen.
De rotonde wordt 1 meter groter, de stip in het midden wordt kleiner. Tijdens de
bouwvak wordt hieraan gewerkt. Dan zal waarschijnlijk ook het laatste deel van de
Waterleidingstraat geasfalteerd worden, het laatste stukje is nu nog zwart dit zal dan
meegenomen worden.
Bomen op de Vliertwijksestraat zijn afgeschermd, hierdoor zal er waarschijnlijk ook
aan deze weg worden gewerkt. Er is hierover nog geen informatie bekend.
4.j. Samenwerking Mariaoord, vervolgstappen.
‘Op de Kruisstraat’ en Mariaoord zijn bij elkaar gebracht. Bij Mariaoord vind er een
personeelswijziging plaats daarom duurt het langer voordat er een gesprek plaats
vind.
4.k. Verzoek skatebaan, stand van zaken door Bart van Gerven.
Bij de Ooster plas hebben ze een goede dure skatebaan geplaatst, daardoor is de
komende jaren geen geld voor een andere skatebaan. Wanneer zelf 40 tot 50
duizend euro bij elkaar wordt verzameld, zouden ze zelf een baan kunnen plaatsen.
Maar dan moet er nog een goede locatie gevonden zien te worden. Bij een
skatebaan is veel overlast, veel mensen komen hier op af. Met de jongens is dit al
besproken en zij weten dat het plan niet uitgevoerd kan worden.
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4.l. Wijkapp en website, bepalen data voor overleg.
Meneer Kok heeft voor Sparrenburg een wijkapp gemaakt. Deze app is bedoeld
voor mensen binnen de wijk. Er wordt informatie vanuit de wijkmanager op
geplaatst, ook wijkpreventie is een onderdeel wat in deze app ter sprake komt.
De afdeling Veiligheid is veel bezig met buurtpreventie. Er zijn een aantal mensen
die in de stad rondlopen om daar alles in de gaten te houden.
De app Next Door wordt ook veel door wijkraden gebruikt, op deze app komt ook
veel informatie te staan. Maar ook minder belangrijke zaken zoals, wie er mee gaat
wandelen. Dit is te veel informatie waardoor er beter een eigen app opgezet kan
gaan worden.
Cédric Schretlen doet veel voor websites voor wijkraden.
De wijkapp en website kunnen samen worden opgepakt. Esther, Bart, Gerard en
Gerrie gaan proberen om voor de zomervakantie een afspraak te maken met
Meneer Kok en Cédric Schretlen om informatie in te winnen over de wijkapp en
website.
5. Diverse zaken
5.a. Terugkoppling vergaderingen.
- Op 19 september is er een excursie naar het AZC in Grave, dit is voorafgaand aan
het bewonersradenoverleg. In Grave is een vergelijkbare AZC als die in
Coudewater komt. Er zijn oude gebouwen maar ook nieuwbouw. 1 of 2 personen
zijn welkom vanuit de wijkraad, vertrek zal rond 17.00 uur zijn. Wie hier naar toe
wil kan zich opgeven.
Nu zijn er 500 mannen op de AZC in de Autotron, er zijn weinig klachten. Soms
lopen ze met 2 of 3 langs elkaar en gaan ze niet opzij wanneer er een auto
aankomt. Dit soort zaken kunnen worden doorgegeven aan de wijkmanager, zodat
zij hiervan op de hoogte worden gebracht.
- Op 13 juli vind de seniorenraad plaats, Gerrie kijkt nog of hij hier naar toegaat
anders meldt hij de wijkraad hiervoor af.
- Burendag, dit wordt doorgestuurd naar ‘Op de Kruisstraat’, zij kunnen hier
misschien een eigen activiteit aan koppelen. Vaak is hiervoor extra geld
beschikbaar.
5.b. Rondvraag
Anny heeft een klacht over het Matrix-bord ingediend. Koen Gijsbrechts gaf aan dat
dit een verkeerd bord was en zou een nieuwe plaatsen. Hier is verder niks meer
over gehoord. Ester en Bart hebben ook een klacht ingediend via de app maar
hebben geen reactie gekregen.
Het inritje waar het in de vorige vergadering over ging bij Tonnie v/d Biezen is
geplaats. Deze is aangelegd bij het voetbalveld en er tegenover. Dit is goed
geregeld door de gemeente.
Esther heeft bij de Koningsbrunch een bewoner ontmoet die aangaf ook bij de
wijkraad te willen aanschuiven. Ze werkt bij Rijkswaterstaat, Esther stuurt haar
naam en telefoonnummer door.
De verbouwing van de milieustraat gaat volgens de planning. Bij het opruimen lag
de riolering open waardoor er veel last van vliegen was. Er is veel herrie, ze werken
ook lang door en beginnen vroeg. Er is een brief verstuurd over (slecht) parkeren.
Na de vakantie gaat de milieustraat weer open.
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6. Sluiting
6.a. De volgende vergadering wordt gehouden op: 13-09-2016
6.b. Om 22:00 uur sluit de voorzitter de vergadering, en dankt ieder voor zijn inzet.
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