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Notulen openbare bestuursvergadering van donderdag 13 december 2018 om 20:00 uur. 

 
Presentielijst: 

Aanwezig:   Afwezig:  Afgemeld: 

 Gerard Beentjes    Rutger Janssens x 

 Jan Tibosch     

 Esther Dubbeld     

 Mandy Heijmans     

 Gineke Lubbelinkhof     

 Gerrie Heijmans     

 Bart van Gerven     

 Frank Duenk     

 Sjef van Creij     

 Rene Timmermans     

 

diverse wijkbewoners en 
vertegenwoordigers van Groen 
in Zicht     

 Actie 

1. Opening:  

De voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom. Vanwege de 
aanwezigheid van veel bewoners en gemeentelijk projectleider Frank Duenk voor 
het onderwerp energielandschap wordt dit als eerste behandeld. In dit verslag 
wordt de normale agendavolgorde aangehouden.  

  

2. Verslag van de vorige keer:  

Het verslag van 18 september 2018 wordt goedgekeurd en vastgesteld onder dank aan de 
samenstellers.  

  

3. Communicatie etc.   

3.a. Ingekomen stukken/uitnodigingen 
- Het bestemmingsplan Mariaburg wordt eind januari vastgesteld. Er zijn geen 

bezwaren ingediend door omwonenden.  
- Vliertwijksestraat 49a, het plan voor een hoveniersbedrijf is goedgekeurd. 
- Vliertwijksestraat 49, het plan voor een sloopbedrijf is afgewezen.  
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4. Lopende onderwerpen en de voortgang hiervan  

4.a. Stand van zaken Klankbordgroep ontsluiting Oostelijke gemeentedelen 
Er is nu meer aandacht voor de verkeersafwikkeling aan de westelijke zijde van 
Rosmalen, dit was nog een keer benadrukt door de klankbordgroep. Op 19 
december is er weer een vergadering van de klankbordgroep, tijdens deze 
vergadering wordt de door bureau Haskoning verzamelde informatie besproken. 
 
De provincie is bezig met een lange termijn studie over de provinciale weg Maren-
Kessel-Lith -Oss. Daarbinnen zou ook de functie van de Gewandeweg kunnen 
worden bekeken. Er is aangedragen om deze weg te gebruiken in het plan 
Oostelijke gemeentedelen. De Gemeente ’s-Hertogenbosch en Oss moeten dit 
samen nog bespreken, dit gesprek vind op korte termijn plaats. 
 
De klankbordgroep gaat geen informatie verspreiden naar bewoners toe, dit is de 
taak van de gemeente. Wel kunnen zij aangeven hoe en wanneer de gemeente dit 
het beste kan doen. Daarnaast is het ook eigen verantwoordelijkheid van  bewoners 
om actief informatie in te winnen en gebruik te maken van inspraakmomenten. 
 
Vanaf 1 januari 2019 komen er geen gemeentelijke publicaties meer in de Bossche 
Omroep. Er is een app ontwikkeld: Omgevingsalert, hierin staat informatie met 
betrekking tot vergunningsaanvragen op basis van je woonomgeving. Gemeente ’s-
Hertogenbosch heeft hiervan zijn eigen variant. 

  

4.b. Stand van zaken glasvezel 
Op 6 december is de eerste schop in de grond gezet. Hierbij waren ongeveer 40 
mensen aanwezig. De wethouder heeft het startsein gegeven. De doorlooptijd is één 
jaar, er zal in totaal ongeveer 97 km kabel aangelegd worden. Het buitengebied en 
de polder worden nog niet meegenomen bij de aanleg. Wel is een motie 
aangenomen door de gemeenteraad om de aanleg van nutsvoorzieningen in 
Gewande mogelijk te combineren met glasvezelaanleg óók in het buitengebied. 

  

4.c. Stand van zaken verkenning energielandschap 
Na het besluit in de gemeenteraad van 9 oktober jl. is er niks bekend gemaakt over 
de vorderingen in het traject of bijeenkomsten voor bewoners. Een werkgroep 
energie van verschillende wijkraden heeft vragen gesteld over hoe het traject nu 
verder gaat. Deze vragen zijn nog niet door de gemeente beantwoord. 
 
Op de gemeentelijke website staat enige beknopte informatie over het traject, de 
gemeente Oss heeft een gelijksoortige pagina. Verder is er nog geen informatie 
vrijgegeven aan bewoners. 
 
Mirella, bewoner van Kruisstraat en lid van het comité Groen in zicht is samen met 
Pascal Spelier, aanwezig om informatie te verstrekken. Zij is van mening dat de 
gemeente dit niet voldoende doet, de bewoners moeten meer betrokken worden bij 
het proces en inbreng kunnen geven.  
Frank Duenk is als projectleider ter vergadering aanwezig, op verzoek van 
verantwoordelijk wethouder van der Geld. Hij geeft toelichting bij de gang van 
zaken. Het is inderdaad lang stil gebleven door verschillende omstandigheden. Nu 
kan er informatie naar buiten worden gebracht. 
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In januari/februari organiseert de gemeente bijeenkomsten om informatie te 
verspreiden en vanuit de bewoners terugkoppeling te krijgen. Er worden drie grote 
informatiebijeenkomsten georganiseerd. In Nuland staat er voor alsnog geen 
gepland. Op verzoek van de wijkraad zal Frank Duenk gaan kijken of het mogelijk is 
om er daar nog een te organiseren. 
 
Er zijn twee afzonderlijke projecten binnen het traject: 
- Visie energielandschap voor de hele gemeente ’s-Hertogenbosch 
- Verkenning Rosmalense polder 

 
Er zal een brief verstuurd worden naar de wijkraden met informatie over het  
opstellen van de visie energielandschap. De werkgroep energie van de wijkraden, 
wil graag sparren over de aanpak binnen het traject. Het is de bedoeling om oktober 
2019 een visie energielandschap gereed te hebben.  
 
De verkenning Rosmalense polder zal later dit voorjaar starten en waarschijnlijk 
doorlopen tot in 2020. 
 
Vervolgens wordt door Pascal Spelier van Groen in zicht een presentatie gegeven 
over hun visie op groene energie en de huidige initiatieven. 
Groen in Zicht is niet tegen groene energie, maar wil dat plannen worden ontwikkeld 
in samenspraak met bewoners.  
 
In  september verschenen berichten in de krant over plannen voor het plaatsen van 
60-80 windmolens. Groen in zicht is van deze grootschaligheid geschrokken en is 
een petitie tegen deze plannen gestart en heeft een website opgericht. Ook is er een 
persbericht verspreid. Ze willen niet alleen de bewoners van de Groote Wielen 
vertegenwoordigen, maar ook bewoners van de Kruisstraat en Nuland kunnen zich 
aansluiten. De petitie kan iedereen tekenen.  
 
Er is door de gemeente gepubliceerd dat de Rosmalense Polder in beginsel  
geschikt is voor grootschalige opwekking windenergie. Groen in zicht is van mening 
dat er daardoor een tunnelvisie ontstaat voor de plek van het windmolenpark. Terwijl 
het Rijk gebieden langs snelwegen, kanalen en industriegebieden heeft 
aangewezen als beste plekken voor windmolens. En juist niet vlakbij woongebieden. 
Dit maakt dat de Rosmalense Polder niet de aangewezen plek is voor een 
grootschalig windmolenpark.  
 
De voorzitter merkt op dat er wel met omliggende wijkraden gesproken is als eerste 
verkenning over de opwekking van duurzame energie. Hier zijn verslagen van 
opgesteld, maar deze zijn niet terug te vinden op de gemeentelijke website. 
 
Volgens Groen in zicht heeft Windpark Den Bosch 26-29 windmolens in haar plan 
opgesteld. 
Dit plan zorgt voor horizonvervuiling en schade aan de natuur. Daarnaast zou het 
geluid van de windmolens een potentieel gezondheidsrisico zijn. Ook wordt de 
WOZ-waarde van omliggende de woningen verlaagd. Groen in zicht zal actief en 
kritisch deelnemen in het inspraakproces dat de gemeente gaat organiseren. 
 
Frank Duenk merkt op dat het College van B&W voorstander is van de opwekking 
van wind- en zonne-energie in de polder. Dit wil echter nog niet zeggen dat de 
huidige plannen van initiatiefnemers worden gerealiseerd, tijdens het inspraaktraject 
kan een andere conclusie getrokken worden. 
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4.d. Stand van zaken aanpassing speeltuin Eikenhof 
De financiën zijn rond, in week 51 wordt het kunstgras aangelegd. In januari wordt 
er een speeltoestel bijgeplaatst. 
  

4.e. Gesprek met wethouder Geers op 14 december as 
Het gesprek vind plaats in het schoolgebouw in aanwezigheid van Bart, Gerrie en 
Gerard. Tijdens het gesprek wordt de toekomst van het schoolgebouw besproken. 
Binnen de gemeente is er discussie over dit soort leegstaande gebouwen. Er zal 
aangegeven worden hoe belangrijk het schoolgebouw is voor de wijk. 
Wethouder Geers is wethouder Wonen, er zal daarom nagevraagd worden hoe het 
woningbouwplan Eikenhof 2 ervoor staat. 
  

5. Rondvraag  

4.a. Jubilea/afscheid/recepties e.d.  

4.b. Wvttk-rondvraag 
- Anny van den Heuvel is gestopt met de ouderencontactmiddag. Nu is ‘Op de 

Kruisstraat’ aan het kijken of zij dit, al dan niet in een andere vorm, voort kunnen 
zetten. Ook wordt er gekeken of ze dit samen kunnen doen met de HEVO, het 
eerste gesprek heeft al plaatsgevonden. In het nieuwe jaar wordt er verder 
overlegd. 

- Op de Kruisstraat houdt op 6 januari een Nieuwjaarswandeling en aansluitend is 
er receptie bij RKKSV. Dit valt helaas samen met de Nulandse Quiz. 

  

6. Sluiting  

6.a. De volgende vergadering wordt gehouden op: 19 februari 2019  

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


