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  Blad 1 van 4. 

Notulen openbare bestuursvergadering van woensdag 13 september 2017 om 20:00 uur. 

 
Presentielijst: 

Aanwezig:   Afwezig:  Afgemeld: 

 Gerard Beentjes    Anny v/d Heuvel X 

 Jan Tibosch    Bart van Gerven  

 Esther Dubbeld   Rene Timmermans  

 Sjef van Creij     

 Mandy Heijmans     

 Gineke Lubbelinkhof     

 Gerrie Heijmans     

 Rutger Janssens     

 Actie 

1. Opening:  

          De voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom. 
 

1.a. De 4 Mei herdenking is goed verlopen. Er waren deze keer niet alleen basisschool 
kinderen die mee werkten maar ook enkele middelbare scholieren. De voorbereiding 
met de kinderen is verzorgd door Op de Kruisstraat, waarvoor dank. 
Gerrie zal contact opnemen  met Jan de Wit over de vraag ivm de kosten van de 
kransen.  

  

2. Verslag van de vorige keer:  

Het verslag van 18 april 2017 wordt goedgekeurd en vastgesteld onder dank aan 
de samensteller.  

  

3. Communicatie etc.   

3.a. Ingekomen stukken/uitnodigingen.  

4. Lopende onderwerpen en de voortgang hiervan  

4.a. Wisseling wijkagent. 
1 ½ maand na de vorige vergadering is er een mail rond gestuurd dat Marc de Wit 
gaat stoppen als wijkagent. Roel van de Groes is een nieuw agent die stedelijk 
werkt. Hij ondersteunt de wijkagent op het gebied van Veiligheid, ook sluit hij aan bij 
het Stedelijke bewonersradenoverleg en gaat de wijkraden langs. De tijdelijke 
wijkagent is Dennis Koppel, Lidy Habraken zal vanaf 1 november de nieuwe 
wijkagent worden. Voor de vergadering in november zullen zij uitgenodigd worden. 
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4.b. Verkeer en vervoer. Actualisatie Koersnota, bijeenkomst Arriva dienstregeling. 
Op 3 mei is er een informatiebijeenkomst over de nieuwe dienstregeling. Op 10 
December gaat de nieuwe dienstregeling in. 
In de aanbesteding openbaar vervoer, is er ruimte om buslijnen aan te passen. 
Wijzigingen moeten wel binnen het budget passen. De presentatie van Arriva is 
doorgestuurd en wijkraden hadden de kans om hierop een reactie te geven. Voor 
Kruisstraat was er geen aanleiding om te reageren. 
Bij de Groote Wielen wordt er meer capaciteit ingezet, dit gaat ten koste van andere 
lijnen. Aan de oostkant van de A2 wil Arriva meer gaan inzetten omdat men daar 
goede busbezetting verwacht. De wijkbus in Engelen wordt door Arriva 
overgenomen, alleen de chauffeurs blijven vrijwilligers.  
 
De koersnota Mobiliteit is geactualiseerd en staat nu op de agenda voor vaststelling 
door de raad. Wijkmanager Rutger zal een link hiervan doorsturen. 

  

4.c. Wijkbudgetten, stand van zaken, wijkspeerpunten bijeenkomst 14 september 17.15 
uur. 
Ruim 100 bewoners hebben zich aangemeld, veel speerpunten komen bij 
verschillende wijken terug. Deze speerpunten worden morgen tijdens de 
bijeenkomst besproken. De BAG-groep, de wijkraden en bestuursraden zijn  
uitgenodigd. 
Er zijn tot nu toe 400 aanvragen voor de wijkbudgetten gedaan, Den Bosch Noord, 
Hambaken en Rosmalen Noord hebben veel en heel diverse aanvragen gedaan. De 
overige wijken blijven met aanvragen nog steeds wat achter. Paleiskwartier wilde 
graag een eigen budget, maar heeft hier tot nu toe nog niks van gebruikt. Er zijn 
maar enkele aanvragen die worden afgewezen, een aantal heeft een lager budget 
gekregen dan dat de aanvraag was. Er wordt eerst gekeken of het in een regulier 
budget past, voordat er gebruik wordt gemaakt van het wijkbudget. 
  

4.d. Toekomst schoolgebouw, stand van zaken. 
Zit niet veel beweging in, het schoolgebouw is op de lijst van af te stoten 
gemeentelijk vastgoed gezet, maar dit heeft op korte termijn geen gevolgen. De 
kosten van het gebouw drukken niet op het budget van Onderwijs, wat eerder wel 
gedacht werd.  
De mogelijkheden voor het gebouw zijn beperkt, mede door de ligging.  
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4.e. Stand van zaken Klankbordgroep Oostelijke landweg. 
De gemeente heeft de klankbordgroep rond de zomer plotseling met nieuwe 
informatie geconfronteerd. Op 5 juli was er een op zeer korte termijn belegde 
klankbordgroepvergadering. Daardoor konden veel mensen er niet bij zijn. Tijdens 
de zomervakantie is het rapport van Sweco afgerond en aan de Klankbordgroep 
toegezonden met het verzoek op korte termijn te reageren. 
Op basis van het rapport van Sweco kunnen nog geen eenduidige conclusies 
getrokken worden. 
De nut en noodzaak van de oostelijke landweg  is nog niet aangetoond.  

          Het verkeersprobleem zit vooral  aan de westkant van Rosmalen en minder aan de 
          oostkant.  

Er zijn ondanks de vakantieperiode vanuit diverse Klankbordgeledingen toch 
reacties gegeven op het Swecorapport. Op basis daarvan zou een concept 
raadsvoorstel gemaakt worden. Dit zou in concept doorgestuurd worden naar de 
Klankbordgroep. Ondanks deze toezegging zal het raadsvoorstel nu eerst door 
B&W worden vastgesteld en  daarna pas naar de klankbordgroep worden 
doorgestuurd.  
Daarom zal  er binnenkort een bijeenkomst plaatsvinden met een deel van de 
Klankbordgroep, zonder de gemeente, om een strategie te bepalen om de raad te 
informeren over deze vervelende gang van zaken. 

  

4.f. F59, ervaringen artikel DB. 
Op 31 augustus heeft er een artikel in het Brabants Dagblad gestaan. Er staan  
geen goede ervaringen met de F59 in. De provincie heeft een enquête rondgestuurd 
om ervaringen te benutten bij de aanleg van andere fietssnelwegen. 
In Geffen is tijdens de Kermis en Effe noar Geffe de fietssnelweg door het centrum 
afgesloten. 

  

4.g. Er zullen nog kleine aanpassingen worden gedaan, zoals op sommige plaatsen 
hekken langs de weg en op sommige plaatsen een betere aanduiding op de 
fietssnelweg. 

  

4.h. Diverse plannen; glasvezel buitengebied, windmolens. 
Een notitie Visie energielandschap; aanpak en planning is aan de raad aangeboden. 
Dit  gaat over de ambitie om meer zonne- en windenergie op te wekken ook in het 
buitengebied. 
Er  zal in het najaar een onderzoek plaatsvinden onder belanghebbenden en naar 
de mogelijkheden in de polder. De Provincie, gemeente ’s-Hertogenbosch en de 
gemeente Oss hebben hiervoor een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Op 
basis van de resultaten van deze verkenning zullen vervolgstappen worden bepaald. 
Het lijkt wenselijk om als betrokken wijk- en dorpsraden samen op te trekken. 
De samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en E-fiber is in februari 
ondertekend. E-fiber wil glasvezel aanleggen in Nuland, Vinkel, Geffen en een deel 
van Kruisstraat. Dit kan vooral voor het buitengebied interessant zijn. Verdere 
informatie is nog niet beschikbaar. 

  

4.i. Eikenhof 2 
Rutger informeert naar de stand van zaken, Bart heeft wellicht meer informatie 
hierover maar is vandaag niet aanwezig. 
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4.j. Website, invulling en publiciteit, naamswijziging wijkraad. 
Op de website staat al wat tekst en informatie. Deze staat alleen nog niet online, er 
moet nog wat informatie bij en mogelijk nog wat aanpassing van functies.  
 
Er is een bericht terug van de notaris over de kosten van de naamswijziging. Deze 
bedragen €600, De nieuwe tekst voor de statuten kan de secretaris zelf invoeren er 
is dan alleen een handtekening nodig van een notaris. Er zal met de gemeente 
overlegd worden over de gebiedsgrenzen van de wijkraad en een eventuele 
tegemoetkoming in de kosten van de notaris. Er zal nog verder gekeken worden 
naar de kosten bij andere notarissen. Het is verstandig eerst de statutentekst aan te 
passen alvorens nieuwe offertes te vragen. 

  

4.k. Sociale wijkagenda Divers. 
Er zou aanstaande maandag een bijeenkomst zijn bij Divers. Dit gaat niet door 
doordat er veel verschillende bijeenkomsten zijn met hetzelfde thema. Er wordt een 
nieuwe datum geprikt voor deze bijeenkomst. 

  

4.l. Vliertwijksestraat 49, stand van zaken. 
Er wordt gezegd dat er hobbybezigheden plaats vinden. Maar dit gebeurt wel 6 
dagen in de week. Daarnaast woont er ook iemand, die via het composteerterrein 
naar binnen gaat. Er is een controle geweest, op dat moment werd er geen 
overtreding geconstateerd. Er is al veel geschiedenis bij dit pand, wanneer er een 
overtreding plaats vind, moet hier een melding van gemaakt worden en kunnen 
foto’s als bewijs worden gebruikt. 
De eigenaar zegt dat de activiteit tot 2018 mag blijven. Is dit ook bij de gemeente 
bekend? De handhaver heeft hier meer informatie over. 

  

5. Rondvraag  

5.a. Wvttk-rondvraag 
Nel Dollevoet is vorige week 50 jaar getrouwd, wordt nog een bloemetje bezorgd. 
Petitie lindebomen; nog verder geen informatie over gekregen. Monumentale boom, 
is dood maar is daar nog een afkapvergunning voor nodig? Jan de Winter heeft hier 
meer informatie over. 
Er zijn bomen weggehaald, nu staat er niks meer. Is er nog een herplaatsingsplan 
hiervoor? Jan de Winter of Wil Klerkx weten hier meer over. 
Anny van de Heuvel stopt met de wijkraad. Maar ook met de 
ouderencontactmiddag, er komen geen nieuwe mensen bij. Het is een erg kleine 
groep geworden. Mensen van Mariaoord zijn een keer wezen kijken of er samen iets 
georganiseerd kon worden, maar zij organiseren nu zelf een middag. Wellicht kan er 
met Op de Kruisstraat worden bekeken of er misschien één of twee keer per jaar 
iets voor ouderen georganiseerd kan worden.  

  

6. Rondvraag  

6.a. De volgende vergadering wordt gehouden op: 28-11-2017  

6.b. Om 22:00 uur sluit de voorzitter de vergadering, en dankt ieder voor zijn inzet.  

  
 


