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  Blad 1 van 5. 

Notulen openbare bestuursvergadering van dinsdag 19 november 2019 om 20:00 uur. 

 
Presentielijst: 

Aanwezig:   Afwezig:  Afgemeld: 
 Gerard Beentjes    Rutger Janssens x 

 Mandy Heijmans     

 Gineke Lubbelinkhof     

 Gerrie Heijmans     

 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 december 2018 wordt goedgekeurd en vastgesteld onder dank aan de 
samenstellers.  
  
3. Communicatie etc.   

3.a. Ingekomen stukken/uitnodigingen 
- Wijkmanager kon niet aanwezig zijn 
- Oproep voor nieuwe leden  

4. Lopende onderwerpen en de voortgang hiervan  

4.a. Toelichting door de wijkraadvoorzitter over vervolgstappen/proces onderzoek 
ontsluiting Oostelijke gemeentedelen 
Vorige week zijn er informatieavonden bij Perron 3 geweest. 
Bij de eerste informatieavond op 11 november zijn er 50 à 60 personen aanwezig 
geweest. Bij de tweede avond op 12 november waren er ongeveer 40 personen 
aanwezig. Bij deze bijeenkomsten waren er vooral bewoners uit de Kruisstraat. 

 
RoyalHaskoning voert het onderzoek uit, er is een brede groep verschillende 
belanghebbenden die in de klankbordgroep zitten. Er is een breed onderzoek 
gedaan naar maatregelen om de ontsluiting van de oostelijke gemeentedelen te 
verbeteren. Niet alleen de mogelijkheden aan de oostkant maar ook aan de 
westkant zijn onderzocht. Op basis van dit onderzoek zijn er mogelijke scenario’s 
geschetst. Daaruit zijn drie mogelijke oplossingen gefilterd. Voor alle drie de 
oplossingen is een kosten-baten analyse opgesteld.  Deze zijn vorige week 
gepresenteerd.  
 
Vier weken geleden is er eerst een klankbordgroepbijeenkomst geweest als 
voorbereiding op de informatieavonden in Perron 3. Er is naar de gemeente toe 
gecommuniceerd dat zij de bewoners hierover moeten informeren. Pas een aantal 
dagen voordat deze informatieavonden plaats vonden, heeft de gemeente dit naar 
de bewoners toe gecommuniceerd. Er is vanaf het begin van  het onderzoekstraject 
al door de klankbordgroep aangegeven dat de gemeente beter moet communiceren 
met de bewoners. De wijkraad kan hierbij helpen, maar  wil niet de leiding hierin 
nemen. 
 
Één dag na de bijeenkomst van de klankbordgroep is er een artikel in het Brabants  
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Dagblad geplaatst, waarbij de indruk werd gewekt dat het plan al was vastgesteld. 
De gemeente reageert hier amper op.   
 
Op 2 december gaat de klankbordgroep de drie opties verder bespreken, zij geven 
hierover een advies aan de gemeente.  Het gemeentebestuur hoeft dit advies niet 
over te nemen, maar neemt het wel in overweging in de besluitvorming. 
 
In het eerste kwartaal van 2020 wordt het in het College van B&W en de Raad 
besproken. Hoeveel inspraak bewoners nog in het proces gaan hebben is niet 
bekend, wel kunnen zij vragen en opmerkingen aan de klankbordgroep meegeven. 
Enkele punten die naar voren zijn gekomen, zijn: 
 
- Communicatie; hoe gaat de wijkraad en klankbordgroep hier mee om.  

Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente om naar haar bewoners toe te 
communiceren de wijkraad zal hierin ondersteunen maar niet de leiding nemen. 
Later in het proces is het mogelijk om een zienswijze in te dienen en bezwaar te 
maken, dit zijn de officiële wegen. Nu is nog niet bekend hoe dit gaat plaats 
vinden. 

- Tijdens de bijeenkomsten op 11 en 12 november kon er een briefje ingeleverd 
worden met opmerkingen of vragen. Deze worden niet individueel beantwoord. 
Bewoners willen voordat het plan wordt vastgesteld nog kunnen reageren. Op 
welke manier worden bewoners nu geïnformeerd?  
Het is onduidelijk hoe de gemeente dit gaat vormgeven. 

- Alle scenario’s openbaar maken; deze staan van 6 november tot en met 24 
november online. De link staat op de website, ook stond deze in de uitnodiging. 
Na 24 november gaan ze offline, daarna worden er nieuwe afwegingen gemaakt 
betreffende de drie scenario’s. Daarna zullen deze weer online in te zien zijn. 

- Variant Oostelijke ontsluiting deels over grondgebied Oss. De gemeente ’s-
Hertogenbosch wil het op eigen grond oplossen en niet samen met Oss. Er is 
hierover weinig overleg met de provincie.  
 Volgens HasKoning trekt een weg verder naar het oosten te weinig verkeer 

van de Groote wielen. 
 Opm. vanuit Kruisstraatse leden klankbordgroep ; A2 en provinciale wegen 

worden onderzocht door de provincie, dit onderzoek wordt niet 
meegenomen door de gemeente. 

- Klankbordgroep bijeenkomst openbaar? Op dit moment is het niet meer 
mogelijk om hier bij aan te sluiten. In het begin kon je, je hiervoor aanmelden. 
Nu kan bij de leden van de klankbordgroep input gegeven worden die zij mee 
kunnen nemen in de klankbordgroepbijeenkomsten. Via de website wordt er 
geïnformeerd. 

- In het Brabants Dagblad werden twee scenario’s in de westelijke kant en één 
aan de oostelijke kant geschetst. Deze scenario’s worden nu onderzocht en 
doorberekend in een nieuw verkeersmodel, de uitkomsten worden in een 
adviesrapport gepresenteerd. 
Is het mogelijk om op dit rapport te reageren? Deze wordt 2 december 
besproken, er zal informatie hierover op de website verschijnen.  
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4.b. Toelichting door de wijkraadvoorzitter over vervolgstappen/proces visie 
energielandschap en duurzame polder 
Er zijn twee trajecten voor opwekking van duurzame energie, windmolens en 
zonneparken. 
Tussen Rosmalen en Oss is het plan om windmolens te gaan plaatsen. In 
september is dit bekend geworden door een artikel in het Brabants Dagblad, terwijl 
de gemeente hier zoals ons wel bekend al langer mee bezig was. Initiatiefnemers 
hebben bij het Rijk aangeklopt voor goedkeuring van hun plannen op basis van de 
Rijkscoordinatieregeling. 
Wanneer een gemeente en/of provincie geen plan heeft betreft duurzame energie 
kan het Rijk voor hen beslissen en akkoord gaan met het plan van een 
initiatiefnemer. Dit is in een aantal gemeentes al eens gebeurd, waar slechte 
ervaringen mee zijn. Daarom wil het Rijk dat de provincies en gemeentes zelf bezig 
zijn met duurzame energie, zodat het Rijk het niet van hen over hoeft te nemen. De 
gemeentes Oss en ’s-Hertogenbosch hebben een samenwerkingsverband, dit is 
goedgekeurd door het Rijk. Daardoor zal het Rijk nu nog niet ingaan op de plannen 
van de initiatiefnemers. Oss had al een visie duurzame energie landschap,  
‘s-Hertogenbosch nog niet.  
 
In Januari, Februari en Maart zijn er informatiebijeenkomsten geweest. Bij de 
bijeenkomst in Nuland waren er veel bewoners uit de Kruisstraat. In Mei is er een 
meedenkbijeenkomst geweest en in Juni een schetsbijeenkomst. Bij beide 
bijeenkomsten mochten bewoners hun mening en visie geven. Na de bijeenkomst in 
Juni zijn er geen bijeenkomsten meer georganiseerd. Sinds 4 november ligt de Visie 
energie landschap ter inzage. Op 18 november wordt deze Visie toegelicht en 
besproken door de Raad. Groen in Zicht hebben zelf al een eigen plan gemaakt. Op 
19 november er is een informatieavond voor bewoners en zal Groen in Zicht weer 
aan het woord zijn.  
 
De visie energie landschap staat online met de verslagen van de eerdere 
bijeenkomsten erbij, deze ligt tot 2 december ter inzage. 
Groen in Zicht heeft een zienswijze ingediend, zij hebben ook een voorbeeld van 
deze zienswijze op hun site geplaatst. 
 
Er wordt door hen aangegeven dat er naar verschillende gebieden gekeken is, maar 
dat  de polder in principe al aangewezen wordt als een goede plek voor duurzame 
energie opwekking. Later in  het traject wordt er dan niet meer over de locatie 
gesproken. In het traject Duurzame polder gaat het dan alleen nog over invulling van 
de polder. 
De wijkraad neemt geen standpunt in over dit onderwerp, zij wil het proces 
bewaken. Dit om er voor te zorgen dat er een eerlijk en transparant traject doorlopen 
wordt. De betrokken wijkraden hebben met elkaar afgesproken geen actieve rol te 
gaan spelen binnen het traject, bewoners kunnen zelf reageren en zich op de 
hoogte stellen van de huidige situatie en plannen. 
 
Het belang van het onderwerp wordt groter als iedere bewoner apart een zienswijze 
indient, dan wanneer er één zienswijze vanuit de wijkraad namens alle bewoners 
ingediend wordt. 
 
Er is een platform waar betrokken wijkraden met elkaar het proces bewaken, en 
adviezen geven aan de gemeente. Vanuit de gemeente is hiervoor ondersteuning 
gegeven. Rob Rietveld ondersteunt het project. Jeroen Kessels is de 
omgevingsmanager en staat open om in gesprek te gaan met omwonende. Ook 
kunnen zij punten aandragen aan Gerard of Bart, zij zijn lid van het platform namens 
de wijkraad. Enkele punten die aangegeven zijn:  
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- Gezondheidseffecten, hier is tot nu toe nog niet echt op ingegaan, dit moet ook 
beter onderzocht worden. 

- Planschade, moet er nu al bezwaar gemaakt worden om later überhaupt recht 
te hebben op planschade? 
Planschade wordt betaald door de uitvoerders, alle agrariërs zijn benaderd door 
de initiatiefnemers, de verdere omwonenden niet. 

- Flevopolder is een groot gebied, hier is het maar klein. 
- Wordt het een industriegebied wanneer er windmolens komen. 
- Presentatie Reinier Koenraad mag nu verspreidt worden, deze komt op de 

website. 
- De contactgegevens van Jeroen Kessels worden op de website gezet. 

 
Het besluit over de verkenning Duurzame polder zal in het eerste kwartaal van 2020 
gaan gebeuren. 
 

4.c. Toelichting concept woonvisie gemeente ‘s-Hertogenbosch 
Er is een samenvatting van de woonvisie gepresenteerd. Bewoners en 
ontwikkelaars hebben hun woonwensen via een enquête in kunnen vullen.  
De trend van nu is dat er veel vergrijzing plaats vind. In ‘s-Hertogenbosch staan 
85% tot 90% van de woningen er al, deze woningen voldoen alleen niet aan de 
woonbehoefte. Er zijn meer ouderen en meer eenpersoonshuishoudens. Op de 
website staat een link met de woonvisie.  
 
Per wijk is er gekeken wat de behoefte is. In Nuland en Vinkel is de leeftijd hoger 
dan het gemiddelde van ’s-Hertogenbosch en het gemiddelde van Nederland.  
 
Eikenhof 2 kan nog komen maar dan misschien in een andere vorm, bijvoorbeeld 
als kleinschalige woningen. Een andere optie is bijvoorbeeld bredere deuren, zodat 
het bewoond kan worden door zowel jongeren als ouderen. Er is nog niks concreets 
voor de Kruisstraat of Eikenhof 2. 
  

4.d. Seniorencontactmiddagen (woonscan) 
De wijkraad is gestopt met het organiseren van de seniorencontactmiddagen. ‘Op 
de Kruisstraat’ heeft dit opnieuw opgestart. Er is huis aan huis geflyerd, de eerste 
middag is goed bezocht. Tijdens de eerste bijeenkomst werd er informatie gegeven 
over de seniorencontactmiddag, de volgende middagen die georganiseerd gaan 
worden zijn meer voor de gezelligheid. Er waren veel 80 plussers aanwezig, er 
waren nog niet veel 60 plussers bij. Deze middagen zullen in het schoolgebouw 
plaats gaan vinden. Tijdens de eerste bijeenkomst is het al duidelijk geworden dat 
de middagen erg gewaardeerd worden door de bezoekers. 
 
Dorpsraad Nuland heeft de woonscan gepresenteerd, er is gevraagd of wij hier ook 
interesse in hebben. De woonscan houdt in dat er een bouwkundige specialist bij 
ouderen in huis gaat kijken of/en welke veranderingen er plaats moeten vinden om 
het huis veilig te houden. Deze verbeterpunten worden opgesteld in een rapport. Dit 
programma moet gekocht worden bij Nuland. ‘Op de Kruisstraat’ heeft veel interesse 
in het programma, maar het zal een aantal maanden duren voordat het in de 
Kruisstraat uitgevoerd zal worden. Gerrie en Jos gaan dit oppakken, zij zullen een 
keer in Nuland meekijken hoe een woonscan uitgevoerd word. 
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4.e. VVN/F59/schoolgebouw 
Er is een bijeenkomst geweest vanuit Veilig Verkeer Nederland, zij hebben gekeken 
naar de Kruisstraat en omgeving. Op 21 november vind er een gesprek plaats met 
de gemeente. Het advies is om gedrag te veranderen; niet het plaatsen van 
flitskasten. Punten kunnen altijd doorgegeven worden aan VVN, deze worden dan 
aan de gemeente voorgelegd. Nadat de gemeente advies heeft gekregen zullen zij 
hier iets mee moeten doen. De twee punten die vooral naar voren komen zijn: 
- Snelheid; 
- Nieuwe weg. 
 
In de Vliertwijksestraat zijn wel eens snelheidsmetingen geweest, deze uitslagen zijn 
meegenomen in het advies. Bij de kruising in de polder zijn de haaientanden en het 
zebrapad weggehaald. Dit komt omdat het een 30 km zone is. 
 
De ANWB heeft de F59 kritisch gevolgd, hieruit is een rapport opgesteld met een 
aantal kritische verbeterpunten. Dorpsraad Nuland is hiermee naar de gemeente 
gegaan, maar zij gaan er niet direct mee aan de slag. Bij de Provincie zijn er ook 
vragen gesteld, er is geen hoop op snelle veranderingen ze gaan er in de toekomst 
mee verder. Moet er wel mee bezig blijven anders wordt het zomaar weggeschoven. 
 
Er heeft een overleg plaats gevonden met ‘Op de Kruisstraat’, RKKSV, de gemeente 
en de wijkraad over het schoolgebouw. Het kost de gemeente veel geld om het 
gebouw in beheer te blijven houden. Er is overlegd om activiteiten bij RKKSV plaats 
te laten vinden. Hier werd door Op de Kruisstraat met de nodige reserve op 
gereageerd, het schoolgebouw is nu de enige locatie om deze activiteiten te 
organiseren. Voorlopig zal het schoolgebouw in gebruik blijven, in de toekomst zal 
er wellicht een andere oplossing moeten komen. 
 
De gemeentewerf zou een goede locatie kunnen zijn maar is op een 
bovenverdieping. Er wordt gekeken of er een lift geplaatst kan worden, ouderen 
kunnen nu niet allemaal naar boven. Overdag mag deze locatie niet gebruikt 
worden, hier kunnen nog afspraken over gemaakt worden. Deze locatie heeft wel 
meer parkeerplaatsen dan het schoolgebouw. 
Bij de gemeentewerf gaat alleen het kantoor van BOR weg, er zijn geen 
veranderingen bij de milieustraat. 
 
Een ook geopperde mogelijkheid voor het schoolgebouw is om er ouderenwoningen 
te maken met een openbare ruimte. Als een soort sociaal cultureel centrum. Hier is 
nog geen gemeentelijk standpunt over.  

5. Rondvraag  

5.a. Terugkoppeling/vooruitblik vergaderingen 
Goed kijken naar de vergaderdata op de website 

5.b. Jubilea/afscheid/recepties e.d. 
5.c. Wvttk-rondvraag 

- Vooruitgang glasvezel 
Vanuit Bruggen zijn ze er al boringen gedaan. 

  

6. Sluiting  

6.a. De volgende vergadering wordt gehouden op:   

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


