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Notulen openbare bestuursvergadering van dinsdag 26 juni 2018 om 20:00 uur.

Presentielijst:
Afwezig:

Aanwezig:
Gerard Beentjes
Esther Dubbeld
Mandy Heijmans
Gineke Lubbelinkhof
Gerrie Heijmans

Afgemeld:
x
x
x
x
x

Sjef van Creij
Jan Tibosch
Rutger Janssens
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:
Van de HEVO zijn er contactpersonen achterhaald maar zijn nog geen verdere
acties uitgevoerd.
3. Communicatie etc.
3.a. Ingekomen stukken/uitnodigingen
- Er heeft een journalist met Gerard gebeld over de naamswijziging van de
wijkraad. Dit wordt waarschijnlijk in de krant geplaatst; ook wordt er informatie
op de site gezet.
- Agenda van de vergaderingen van ‘Op de Kruisstraat’ worden doorgelinkt op de
website van de wijkraad.
4. Lopende onderwerpen en de voortgang hiervan
4.a. Onder voorbehoud; Groene kaart, waardevolle bomen, toelichting gemeente.
Jan Winter en Tjeerd van Tol zijn bij de volgende vergadering op 18-09-2018
aanwezig.
Er is een bijeenkomst geweest over de lindebomen in de Vliertwijksestraat, deze
zullen gekandelaberd worden. Dat houdt in dat ze hoog en vierkant worden
gesnoeid waardoor er minder bloei zal zijn. Hierdoor zal er minder overlast van
luizen zijn en zal de beplanting eromheen beter gaan groeien. Omdat het gaat om
extreem terug snoeien zal er een vergunning aangevraagd moeten worden, wat zes
weken kan gaan duren.
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4.b. Stand van zaken Klankbordgroep Oostelijke Landweg
Het onderzoek was al aanbesteed aan een nieuw bureau, Royal Haskoning. Er is
veel nadruk gelegd op het proces en de communicatie met de klankbordgroep.
Tijdens de eerste vergadering heeft het bureau zich gepresenteerd en is er een
vooruitblik op het proces en de stappen gegeven. Met een projectgroep wordt er
besloten welke maatregelen er onderzocht gaan worden. Deze werden verstuurd
naar de klankbordgroep, zij hadden anderhalve week de tijd om te reageren.
In februari 2019 zal er een eindconclusie aan het College van B&W gepresenteerd
worden. In deze conclusie is onder andere aangegeven hoe de omgeving wordt
betrokken en wat de rol van de gemeente hierin is. Ook zal er een kostenplaatje van
de maatregel bijgevoegd zijn.
De problematiek van het vrachtverkeer in de Vliertwijksestraat is mede gevolg van
de afsluiting van Nuland en de niet optimale route tussen Nuland en Geffen.
Rijkswaterstaat wil geen nieuwe aansluitingen op de A59 aanleggen. Royal
Haskoning heeft een brief gestuurd aan de Provincie, met de vraag of zij plannen
hebben die eventueel aan sluiten op de studie van de gemeente. De provincie heeft
een studie uitstaan die pas eind 2020 klaar is, voor dit plan is het daardoor niet
mogelijk om hierbij aan te sluiten.
Op 4 juli is er een bijeenkomst met de klankbordgroep; tijdens deze bijeenkomst zal
de eerste filtering van maatregelen gepresenteerd worden.
Er is een planningsschema met vergaderdata voor de klankbordgroep opgesteld.
4.c. Stand van zaken glasvezel
Er zijn op dit moment nog niet genoeg aanmeldingen, daarom is de einddatum
verzet naar 1 juli. In Nuland en Geffen gaan ze flyeren in de supermarkt, deze
plaatsen hadden nog te weinig aanmeldingen. In andere gemeenten, zoals
bijvoorbeeld Zaltbommel, heeft de gemeente zich sterk gemaakt voor het plaatsen
van glasvezel. Omdat markpartijen weinig interesse hadden heeft de gemeente bij
de EU toestemming gevraagd. Vanwege de gewenste marktwerking mag een
gemeente dit eigenlijk niet doen.
4.d. Stand van zaken energielandschap
Dit najaar wordt duidelijk wat de gemeentelijke verkenning oplevert en welke
vervolgstappen nodig zijn. Volgens D66 en Rosmalens Belang wordt de omgeving
betrokken bij de keuzes die er gemaakt gaan worden.
Op 12 juli vind er een gesprek plaats met Frank Duenk en de voorzitters van de
wijkraden Nuland en Rosmalen Oost en het bewonersraden overleg
RosmalenNulandVinkel. Er zullen vragen opgesteld worden welke vooraf aan het
gesprek doorgestuurd worden naar Frank Duenk. Vragen die o.a gesteld worden
zijn:
Wat gaat er gebeuren aan besparingen?
Wat gebeurt er in andere gebieden?
Grote bedrijven verbruiken de meeste energie, wat doen zij eraan?
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4.e. Stavaza bestemmingsplan Rompertweg
De wijkraad heeft een zienswijze ingediend, volgende week komt deze in de krant te
staan. Er zijn verder geen bezwaren ingediend. De wijkraad heeft de zorg over het
probleem extra aangekaart.
Jelle Helming, gemeentelijke beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening, zal ons
informeren over de verdere procedure.
4.f. Stavaza aanpassing speeltuin Eikenhof
Will Klerks heeft een offerte laten maken bij Proludic.
Er wordt geen kunstgras aangelegd, omdat dit te duur is. Om het stukje onder de
boom te voorzien van kunstgras zijn de kosten hiervan €4000,-.
Het plaatsen van een dubbele wipkip kost €2750,-.
Donderdag vind een gesprek plaats met Will Klerks over wat de mogelijkheden zijn.
Ook zal er dan gevraagd worden of het huisje wat op het schoolplein staat naar de
speeltuin zou mogen.
Er zou voor financiering wellicht aangeklopt kunnen worden bij de Wijk-, buurt- en
dorpsbudgetten, ook kan er gekeken worden of er nog geld van de zeskamp
beschikbaar is.
Maliskamp heeft voor iets vergelijkbaars samen met de buurt een deel van het
bedrag opgehaald, de gemeente heeft het tekort aangevuld. Misschien is dat ook
een mogelijkheid voor de Kruisstraat.
4.g. Statuten en naamswijziging wijkraad
Huishoudelijk reglement moet nog vastgesteld worden, dit zal in een kleiner verband
opgepakt worden.
4.h. Terugblik 4 mei herdenking
Kinderen die willen meewerken aan de 4 mei herdenking zijn steeds lastiger te
vinden. ‘Op de Kruisstraat’ pakt dit de afgelopen jaren op en proberen toch nog
kinderen te vinden die hier aan mee willen werken. Monique van RKKSV heeft dit
jaar het eten prima verzorgd.
5. Rondvraag
5.c. Wvttk-rondvraag
- Peter Nel heeft het pand van Pan&Koek overgenomen. Het wordt een café en
eetgelegenheid. Vergunningen zijn aangevraagd, op 15 juli zouden ze open
moeten gaan.
- De beschikking van het milieustation is gewijzigd. Er is navraag gedaan bij
Tycho Spruyt, het zou gaan om de nieuwe route. Deze was eerder al
goedgekeurd, maar nu moest er toch een wijzigingsvergunning aangevraagd
worden. Het gaat niet over nieuwe plannen maar over het op orde brengen van
de vergunning voor de huidige situatie . Aan Mevrouw Nellisen zal nog om
bevestiging gevraagd worden, zij is op dit moment met vakantie.
- Bij Schellings lag er zand waardoor het leek dat zij een nieuwe oprit aan het
maken waren. Dit bleek niet het geval te zijn.
- Anny Swanenberg heeft een herseninfarct gehad, ze verblijft op dit moment in
Mariaoord. Er wordt een bloemetje naar haar gestuurd.
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6. Sluiting
5.d. De volgende vergadering wordt gehouden op: 18-09-2018
5.e. Om 22:00 uur sluit de voorzitter de vergadering, en dankt ieder voor zijn inzet.
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