Stichting Wijkraad Rosmalen-Oost
Secr. : p.a. Vliertwijksestraat 43
: 5243 RG ROSMALEN
Tel
: (073) 521 96 03
E-Mail : wr.rosmalen.oost@gmail.com
Voorz. : (073) 522 93 85
Notulen openbare bestuursvergadering van dinsdag 28 november 2017 om
20:00 uur.

Presentielijst:
Afwezig:

Aanwezig:
Gerard Beentjes
Jan Tibosch
Sjef van Creij
Mandy Heijmans
Gineke Lubbelinkhof
Gerrie Heijmans
Rutger Janssens

Afgemeld:
X

Anny v/d Heuvel
Bart van Gerven
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 13 september 2017 wordt goedgekeurd en vastgesteld onder dank
aan de samensteller.
3. Communicatie etc.
3.a. Ingekomen stukken/uitnodigingen
- Uitbreidingsplan autoschadebedrijf Vliertwijksestraat 42; het bedrijf wordt
uitgebreid, maar er komt geen uitweg op de Vliertwijksestraat. Er komt een hal
erlangs te staan, met een groenstrook erbij.
- Uitnodiging kleine kernen op 11 december as. van 19.00 tot 22.00 uur. Het is
een themagerichte bijeenkomst. Aanmelden moet voor 5 december.
4. Lopende onderwerpen en de voortgang hiervan
4.a. Wisseling wijkagent.
Roel van de Groes is een nieuwe politiefunctionaris binnen ’s-Hertogenbosch per 1
juni, maar hij is géén wijkagent.
Hiervoor is hij werkzaam geweest als wijkagent burgerparticipatie. Sinds 1½ maand
bekleed hij een nieuwe functie. Hij gaat voor heel ’s-Hertogenbosch het
veiligheidsgevoel onder inwoners per wijk onderzoeken. Met deze informatie kunnen
er projecten opgezet worden die het veiligheidsgevoel verbeteren. Dit kan bv zijn
door burgerparticipatie. Burgers kunnen zelf actief bijdragen door bijvoorbeeld door
extra op te letten in de wijk tijdens het uitlaten van honden.
Per wijk komt er een platform waar bewoners mee kunnen denken, oplossingen aan
kunnen dragen en met ideeën kunnen komen voor projecten. Deze
projectvoorstellen worden daarna voor toetsing en uitwerking voorgelegd aan
professionals, hiermee is er maatwerk voor iedere wijk.
Op de gemeente site, onder het kopje: ‘Samen zien we meer’ komen alle projecten
te staan die vanuit deze onderzoeksplatforms naar voren komen.
Er wordt via Social Media of het platform ‘Next Door’ gekeken of er animo is voor het
onderzoeksplatform.
Lydie Habraken is de nieuwe wijkagent, zij zou vanavond ook aanwezig zijn bij deze
vergadering. Door een ongeval werd zij door de politie opgeroepen en kon ze hier
niet aanwezig zijn.
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4.b. Wijkbudgetten, stand van zaken, wijkspeerpunten terugblik bijeenkomst 14
september.
Gineke was aanwezig, er was een goede opkomst. Er was een leuke expositie. Er
werden acht wijkspeerpunten besproken, deze punten komen veel voor in de
verschillende wijken. Er waren verschillende tafels waarbij ieder één wijkspeerpunt
werd besproken met een professional.
Het was in een loods; mensen konden elkaar daardoor niet altijd goed verstaan. Er
is van de avond een sfeerverslag gemaakt, Gineke heeft deze niet nog niet
ontvangen.
Voor Rosmalen Noord is het bedrag voor 2018 verhoogt naar €58.000,-, het bedrag
van 2017, €56.000,- is helemaal op gegaan. Er zijn maar weinig gebieden die het
bedrag op hebben gemaakt. Ook de manier van beoordelen werkt goed, het is een
betrokken groep wat in andere wijken wel anders is.
4.c. Stand van zaken Klankbordgroep Oostelijke landweg.
Na de zomer lag er een raadsvoorstel, de klankbordgroep voelde zich hierbij niet
gehoord en hebben de publiciteit opgezocht via het Brabants Dagblad.
Zij zijn bij de raadsinformatiebijeenkomst aanwezig geweest om, om een
inspraakreactie te geven. Vanuit de Kruisstraat zaten er veel mensen op de publieke
tribune. Raadsleden mochten vragen stellen, in september is het voorstel
besproken in de betreffende commissievergadering. Er is toen door een
meerderheid het advies gegeven om het raadsvoorstel terug te nemen en aan te
passen, dit is in het College van B&W besproken en het voorstel is vervolgens
teruggenomen.
De klankbordgroep is uitgenodigd voor een gesprek met de gemeenteambtenaren
onder leiding van een procesbegeleider, zodat zij inbreng konden geven over het
nieuwe voorstel.
Er is een aangepast voorstel naar het College van B&W gestuurd. Met dit voorstel
stemt de klankbordgroep in waardoor het niet nodig was hierover bij de
raadsinformatiebijeenkomst in te spreken. Nu is het naar de commissie toe, in
december gaat het naar de Raad.
Er is daarnaast als het voorstel wordt aangenomen ook voldoende geld beschikbaar
voor breder onderzoek, zoals onderzoeken waar werkelijke knelpunten liggen en
wat de beste oplossingen zouden kunnen zijn.
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4.d. Diverse plannen; glasvezel buitengebied, windmolens.
De gemeentes ’s-Hertogenbosch en Oss hebben met e-fiber in februari een
samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Dit vloeide voort uit eerdere contacten
vanuit Maasdonk om hun grondgebied te verglazen. In eerste instantie zou het gaan
om Geffen, Nuland en Vinkel. De gemeente Den Bosch heeft nu gevraagd om de
Kruisstraat ook hierin mee te nemen.
Een paar weken geleden is er door e-fiber geflyerd, maar niet overal in het (buiten)
gebied van de Kruisstraat. Bij de gemeente is nagegaan waarom ze niet overal
geweest zijn. E-fiber kon nu nog niet garanderen dat de hele Kruisstraat glasvezel
kan krijgen, doordat er maar drie centralepunten worden aangelegd. Hierdoor wordt
slechts een deel van de Kruisstraat vanaf Nuland aangesloten.De verder weg
gelegen adressen ( polder en zuidkant van het spoor) komen nu nog niet in
aanmerking.
E-fiber moet op basis van de overeenkomst wel binnen vijf jaar een aanbod doen
aan de andere delen van de gemeente, maar het is voor hen ook een commerciële
afweging, hierdoor komen de afgelegen adressen pas later aan bod.
Mabib had via het provinciale breedbandfonds de mogelijkheid om geld te lenen.
Maar er is toch bij de Rabobank geld geleend omdat dat goedkoper was. Zij zijn
voor onze regio nu uit beeld.
Er zijn initiatieven voor windmolens en zonnepanelen in de polders van Rosmalen,
Nuland en Geffen. Dit heeft tot vragen geleid. De gemeente Den Bosch heeft samen
met Oss en de provincie een overeenkomst gesloten om een verkenning uit te
voeren. Daarvoor is een procesmanager ingehuurd, waaraan ook verschillende
vragen zijn voorgelegd. Er zijn nog geen duidelijke antwoorden gegeven op de
vragen die gesteld zijn. De procesmanager zal met verschillende partijen in gesprek
gaan zoals wijk- en dorpsraden. In januari zal op basis daarvan een advies worden
opgesteld voor vervolgstappen.
Het doel van de gemeente is om in 2050 energieneutraal te zijn, hier wordt nu veel
op ingespeeld met particuliere initiatieven. Daarom is het belangrijk dat er een brede
verkenning gaat plaatsvinden.
4.e. Eikenhof 2
Bart heeft contact gehad met Moonen, Sander Martens (directeur), maar dit heeft
geen informatie opgeleverd. De vorige contactpersoon werkt al een half jaar niet
meer bij Moonen. Rutger gaat bij de gemeente vragen hoe ver het plan is, dit wordt
doorgestuurd naar Bart.
4.f. Website, naamswijziging wijkraad.
De website staat online, maar de aanmeldknop voor nieuwsbrieven is nog niet
aanwezig. Esther heeft dit teruggekoppeld naar Ceweb enen vragen gesteld, maar
nog geen reactie hierover ontvangen. Aanpassing Statuten zal via de mail worden
kortgesloten.
4.g. Levensbomenbos.
Bij de Nertsenfarm was grond beschikbaar gesteld door de gemeente om bomen te
planten, dit gebied is nu uitverkocht. In maart 2018 komt er waarschijnlijk nieuwe
grond beschikbaar.
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5. Rondvraag
5.c. Wvttk-rondvraag
- Voor het wijkraadgebied is onduidelijk wat de officiële grenzen zijn. Daarom is
er een afspraak gemaakt met Jane ( gemeente) over wat zij als de officiële
grenzen van de wijkraad zien. Rutger Janssen wil hier graag bij zijn.
- Nel is 50 jaar getrouwd, er is een bloemetje gebracht.
6. Sluiting
6.c. De volgende vergadering wordt gehouden op: data 2018 volgen
6.d. Om 22:00 uur sluit de voorzitter de vergadering, en dankt ieder voor zijn inzet.
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