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Notulen openbare bestuursvergadering van dinsdag 18 april 2017 om 20:00 uur.
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Actie
1. Opening:
1.a. De voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom.
1.b. Kennismaking nieuwe wijkmanager Rutger Janssens.
Het wijk- en dorpsbudget is een van de punten waar Rutger Janssens zich mee bezig
houdt. Bij dit onderwerp is het de vraag hoe de Kruisstraat zich het beste in kan zetten.
Kruisstraat gaat samen met Rosmalen Noord.
Het wijk- en dorpsbudget is een doorontwikkeling van de BIG-gelden, deze kunnen nu
breder ingezet worden. Er zijn nu steeds meer specifiekere aanvragen, zoals bijvoorbeeld
de aanleg van een jeu de boules baan.
Er zijn een aantal criteria aan het wijk- en dorpsbudget verbonden:
- Moet aan de wet voldoen;
- Initiatiefnemer moet draagvlak creëren;
- Het is geen vervanging van de subsidies of andere regelingen.
1.c. Kennismaking nieuwe wijkagent Marc de Wit.
Marc de Wit is eerder 6 jaar werkzaam geweest in Helmond, waar hij zich vooral bezig hield
met woninginbraak. Ook heeft hij in Oss gewerkt.
Social Media kunnen een veel belangrijkere rol gaan spelen, waardoor burgers beter op de
hoogte zijn van wat er speelt in hun buurt.
Wanneer er bijeenkomsten zijn wil de wijkagent hier bij aanwezig te zijn om te horen wat er
speelt in de wijk en welke problemen er aangepakt kunnen worden.
Een whatsapp groep werkt in andere gemeenten goed, hierbij zijn burgers lid van deze
groep en kunnen aangeven wanneer er bijvoorbeeld een verdacht persoon rondloopt. In
Tilburg is deze groep al eerder opgericht, hier zijn ook ‘huisregels’ aan verbonden over wat
er wel en niet geplaatst mag worden in deze groep.
Een soortgelijke app ‘Next Door Group’ zijn al 175 mensen uit het dorp lid.Hierin komen ook
andere zaken naar voren en is toch anders dan een whatsapp groep voor de buurt.
Er is plek voor een discussie tussen de politie en de buurt. Alex Bekkers van de gemeente
afdeling openbare orde en veiligheid, heeft een presentatie, voor de zomer kan de politie
daar een keer bij aansluiten voor een discussie. Marc staat open om aanwezig te zijn bij
verschillende bijeenkomsten om beter te weten wat er speelt in de buurt.
De contactgegevens van Marc de Wit zijn:
T: 0900-8844
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marc.de.wit@politie.nl
In 2007 zijn voor het eerst wijkspeerpunten opgehaald, bij deze punten is aangeven of deze
ooit, nooit of nu worden aangepakt. Één keer in de twee jaar vindt er een buurtmonitor
plaats,hieruit komen harde belevingscijfers. Deze resultaten worden besproken.
Speerpunten van 2007 waren:
- Verkeer en verkeersveiligheid;
- Leefbaarheid en voorzieningen;
- Bovenwijkse ontwikkelingen.
Één keer in de drie jaar worden er wijkspeerpunten opgezet dus nu voor de jaren
2018,2019 en 2020. Deze worden zichtbaar in de volgende buurtmonitor. De cijfers uit 2016
zijn representatief voor de volgende buurtmonitor, hier kwamen de volgende punten uit:
- Speelmogelijkheden voor kinderen;
- Voorzieningen voor ouderen/jongeren en winkels;
- Weinig mensen sporten.
Buurten met minder dan 100 bewoners worden niet meegenomen, de Kruisstraat heeft
tussen de 500-600 bewoners.
Een reactie op een van deze punten ‘’speelmogelijkheden voor kinderen’ is dat er nu 14
kinderen in de Kruisstraat zijn die beneden de vier jaar zijn. de speeltuin is niet geschikt
voor de allerkleinste, het is mede ook een ontmoetingsplaats voor ouders. Er zijn andere
alternatieven voor de allerkleinste, er zijn daarom afwegingen gemaakt bij het plaatsen van
de speeltuin.
Er zijn volgens de aanwezigen voldoende voorzieningen; Landwinkel, friettent en Pan en
Koek. Er is gekeken of een buurtwinkel net zoals in Maliskamp in de Kruisstraat opgezet
kan worden, dit is alleen niet rendabel voor de buurtwinkel. Wanneer het schoolgebouw een
vergunning kan krijgen voor het schenken en drinken van alcoholische dranken zijn er meer
mogelijkheden zoals bijvoorbeeld een toneelvereniging.
Een beneden gemiddeld aantal mensen uit de Kruisstraat sport. Zij sporten niet of minder
dan één keer in de week. Dit komt mede doordat er veel ouderen in de Kruisstraat wonen.
Maar ondanks dat er weinig mensen sporten zijn wel veel mensen tevreden over hun
gezondheid.
Eigen speerpunten zijn;
- Een fietsvoorziening van de Kruisstraat naar het dorp;
- Behoud schoolgebouw;
- Eikenhof 2, er is contact geweest met de projectontwikkelaar (Moonen). Er is nu een
knelpunt met de grondpositie, de gemeente heeft de verhuur van grond bij bewoners
stopgezet. Een aantal mensen zijn het hier niet mee eens, ze wachten nu de
procedures af voordat zij kunnen gaan bouwen;
- Vliertwijksestraat is een 30 km zone, wordt vaak gedacht dat het een 50km zone is;
- Veel vrachtverkeer door sluiting in Nuland;
- Oostelijke landweg;
- Gemeente op de hoogte houden van ontwikkelingen die spelen.
2. Verslag van de vorige keer:
Het verslag van 29 november 2016 wordt goedgekeurd en vastgesteld onder dank aan de
samenstellers.
3. Communicatie
3.a. Ingekomen stukken/uitnodigingen
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4. Lopende onderwerpen en de voortgang hiervan:
4.a. Initiatief wijkbus, stand van zaken, 3 mei bijeenkomst Arriva.
De draagvlak voor de wijkbus was niet echt groot. Er is een enquête geweest over
mobiliteit en vervoersmogelijkheden:
Fietsmogelijkheden/Openbaar vervoer/ Verbinding met Den Bosch.
Dit is in het bewonersradenoverleg besproken, en wordt opnieuw rondgestuurd.
Op 3 mei is er een informatiebijeenkomst met Marcel Berends over de Arriva
dienstregeling.
4.b. Wijkbudgetten, evt stand van zaken.
Er zijn tot nu toe 203 aanvragen geweest.
4.c. Toekomst schoolgebouw, stand van zaken.
Zes weken geleden is wethouder Jos van Son voor de tweede keer langs geweest, hij
weet hoe belangrijk dit gebouw is. Het gebouw staat op de lijst van gemeentelijk
vastgoed. Er is op dit moment nog niks actief voorbereid voor de verkoop. Het is ook nog
niet duidelijk of de locatie of een deel ervan beschikbaar blijft.
Het schoolgebouw valt op dit moment nog onder de portefeuille van Onderwijs, dit drukt
op het budget van deze portefeuille. De gemeente onderzoekt of het overgeheveld kan
worden naar een andere afdeling. Zodat het budget van het onderwijs ook besteed kan
worden aan daadwerkelijk onderwijs en niet aan een leegstaand gebouw.
4.d. Stand van zaken Oostelijke landweg.
Er is een presentatie geweest, aan de hand daarvan zijn vragen opgesteld en zijn deze
gepresenteerd aan de gemeente. Bij de volgende bijeenkomst worden deze vragen
beantwoord. Discussies en gesprekken worden in de klankbordgroep gehouden.
Er zijn verassende gegevens gepresenteerd, dit roept veel vragen op. Er is op dit
moment nog geen datum voor de volgende bijeenkomst. Er is een verbrede studie over
de oostkant A2, maar er is alleen gefocust op de Kruisstraat. Nuland en Vinkel worden
niet meegenomen.
4.e. 30 km-zones, stand van zaken gemeente (brief is rond gemaild).
Wij zijn een van de weinige die hebben teruggekoppeld aan Koen Gijsbrechts, één van
de twee reacties die zijn gegeven. Blijft een aandachtspunt maar heeft geen
gemeentelijke prioriteit.
4.f. F59, communicatie ism dorpsraad Nuland (antwoordmail gemeente).
Communicatie in samenwerking met Nuland. De contacten vanuit de gemeente zijn
minimaal, er zijn gesprekken geweest met de bewoners. Dorpsraad en de wijkraad zijn
hier buiten gehouden. Dit voelt naar en geeft frustratie.
In een reactie op een mail, is maar een deel van de vragen beantwoord. Er is een
gesprek met de gemeente geweest met twee leden van de dorpsraad; hierin hebben zij
verteld ontevreden te zijn over de communicatie. Het is een stevig gesprek geweest
waarin afspraken zijn gemaakt over de communicatie. De uitstaande vragen worden nog
beantwoord. Vanuit Nuland zal nu geen verdere actie meer plaatsvinden.
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4.g. Diverse plannen; glasvezel buitengebied, windmolens.
Voor de aanleg van glasvezel moet minimaal 40% van de adressen meedoen met het
traject. In de kernen is vaak een goede verbinding, hierdoor kom je moeilijk aan de 40%
van de adressen. Het is een commercieel bedrijf die genoeg aanmeldingen nodig heeft
om het traject in gang te zetten.
Er zijn plannen van ontwikkelaars voor het plaatsen van een groot aantal windmolens,
deze zouden in de polder moeten worden geplaatst.
Den Bosch en Oss willen energie neutraal worden, daarom wordt nu samen met de
provincie onderzoek naar dit gebied gedaan. Dorpsraad Nuland stelt vraagtekens bij het
plaatsen van windmolens in de polder. Rutger Janssens stuurt gegevens van een
contactpersoon voor een gesprek met verdere informatie over het plan.
4.h. Website, invulling en publiciteit, naamswijziging wijkraad.
Eind van de maand is de website klaar, dan moet er tekst aangeleverd zijn. Er moet nog
overlegd worden over hoe de indeling van de tekst eruit zal komen te zien.
Over de naamswijzing van de wijkraad is Gerrie met de gemeente in gesprek.
4.i. 4 mei Dodenherdenking.
‘OdK’ heeft kinderen gevraagd om een tekening of gedicht te presenteren tijdens de
herdenking.
5. Rondvraag:
5.a. Wvttk-rondvraag
• De auto-onderdelen winkel is nu een garage geworden. Dit is al vaker een garage
geweest dus klopt wel met het bestemmingsplan.
6. Sluiting:
6.a. De volgende vergadering wordt gehouden op: 27-06-2017.
7. Slotwoord:
7.a. Om 22:00 uur sluit de voorzitter de vergadering, en dankt ieder voor zijn inzet..
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