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Verslag Openbare Dorpsraadvergadering d.d. 06 oktober 2014. 

 

Frank Mulkens heet een ieder van harte welkom en zegt verheugd te zijn met de grote opkomst. 

 

Glasbak 

Als 1e punt ter bespreking wordt de e-mail van de gemeente voorgelezen. De gemeente heeft namelijk 

besloten om de glasbak in Wijbosch te laten bestaan. De huidige glasbak zal worden vervangen door een 

ondergrondse glasbak. Echter: de huidige locatie in Wijbosch is hiervoor niet geschikt. Als alternatief 

stelt de gemeente voor de hoek bij de Mgr. Van de Venstraat. 

Uit de discussie, die volgt met de bewoners, komt naar voren: 

*voorgestelde lokatie problematisch i.v.m. dagelijks meerdere keren passerende schooljeugd  

Mogelijk ontstaan van verkeerschaos, ook is het zeer verleidelijk voor jeugd om rotzooi te trappen bij 

nieuwe lokatie   

*weliswaar ook op huidige lokatie te-veel glasscherven en andere rotzooi; echter:  die wordt telkens 

weer door omliggende bewoners opgeruimd  

*tracht gemeente ervan te overtuigen dat huidige lokatie, tussen de bomen, het meest geschikt is 

Ideale lokatie, doodlopend straatje, dicht bij bakker en brievenbus, gemakkelijk te parkeren  

*alternatief voorstel in de nabijheid van het Kerkhof  

Afspraak: Toegezegd wordt dit aan de gemeente kenbaar te 

maken. 

 

Enquête Wijbosch ontmoet elkaar 

Toelichting door Jack van Zutphen en Trudy Hilkens. 

De enquête is vooral ingevuld door 40+ers, jeugd was minder aanwezig. Ook de nieuwe bewoners 

(Hardveld) waren in de minderheid. Nieuwkomers worden weliswaar met een kaartje in Wijbosch 

welkom geheten. Het streven is erop gericht in de toekomst de nieuwkomers thuis te bezoeken om 

aldus de betrokkenheid met Wijbosch te vergroten. 

  

Een samenvatting van de enquête zal huis aan huis worden verspreid, zal ook te lezen zijn via de 

nieuwsbrief en op de website. Tevens zal in De Schakel een volledig exemplaar ter inzage liggen. 

 

De enquête heeft de bedoeling gehad een ieder blijvend te informeren over Wijbosch zelf, het met 

elkaar kunnen samenwerken te vergroten, het verbinden en  ontmoeten centraal te laten staan. 

De organisatiegraad in het dorp is heel erg groot. In hoeverre deze integratie is geslaagd valt nog te 

bezien, immers jeugd en nieuwkomers waren minder aanwezig. Achteraf had mogelijk ook gevraagd 

kunnen worden naar leeftijd, gezinssamenstelling en anderszins. 

 

De onderdelen waarover vragen zijn gesteld betreffen Activiteiten, Zorg, Eeetpunt, Horeca, Wonen, 

Woonomgeving en Sociale contacten. 

Over het algemeen zijn de bewoners positief over het wonen in Wijbosch. 
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*er zijn veel suggesties binnengekomen voor het opzetten van nieuwe, uitdagende activiteiten 

voornamelijk in de middag- en avonduren 

 

* het woonservicegedeelte zal moeten worden verstrekt en uitgebreid al dan niet door middel van een 

zorgcoὄoperatie. Er zijn namelijk eerste gesprekken gevoerd in hoeverre Laverhof toekomstige zorg aan 

bewoners kan organiseren. 

 

In de praktijk blijkt niet iedereen op de hoogte van de activiteiten van het woonservicegebeuren. 

Met het oog op de veranderende WMO-wetgeving zal hier beter moeten worden ingespeeld. 

De vrijwilligers van de werkgroep info en advies zullen hierin moeten worden geschoold. Gestart is met 

de activiteit bij bewoners op bezoek te gaan.  

 

Het is de tevens bedoeling de inzet vrijwillligers Woonservice te vergroten om de activiteiten van de 

woonservice beter onder de aandacht te brengen, de vrijwilligers vervoersdienst uit te breiden en de 

dagbesteding beter in beeld te brengen. Voorbeelden worden aangehaald van de buurtbus in Veghel en 

de boodschappenbus in Sint Michielsgestel.  

 

In dit verband wordt mededeling gedaan van een steunaanvraag door de Dorpsraad met SKMed voor 

het opzetten van een kliniek voor kleine verrichtingen in Schijndel. De provincie heeft subsidie hiervoor 

gehonoreerd. Hoe een en ander zal worden uitgewerkt is nog onbekend. 

 

*eetpunt en horeca; werkgroep instellen die samen met Laverhof gaat bekijken hoe, welke faciliteiten 

nodig kunnen zijn en op welke wijze contractafspraken tussen Laverhof&Dorpsraad kunnen worden 

gemaakt. 

Ook de medio 2016 beschikbare moestuin op terrein Laverhof zal worden meegenomen in de plannen. 

 

In De Schakel zal een basisteam achter de bar beschikbaar zijn,   i.v.m. gewijzigd alcoholbeleid, hygiëne 

en overige regelgeving. Tevens zijn gesprekken gaande over blijvende vrijwilligersvergoeding voor de 

mensen achter de bar.  

 

I.v.m. toekomstige horecavergunning vinden er achter de schermen gesprekken plaats tussen gemeente 

en het Stichtingsbestuur. 

 

*Parkeren Sportaccomodaties leveren grote problemen op; problematiek is bekend – geeft hoge 

prioriteit. Overleg met de Sportclubs, Wec/ Celeritas/ Loopgroep, KBO en Manege, is dringend gewenst. 

Evenals contacten met de bedrijven i.v.m onder meer het vrachtverkeer en machineriën door de Hoeves 

en over de Vegelsedijk. Voorgesteld wordt foto’s te maken van de ..onveilige.. (parkeer) situaties , zo 

zou  je op diverse plaatsen einde Wijbosch al 60 km per uur kunnen rijden. In het buitengebied zijn 

namelijk “bordjes” verhangen. Bewoners gaan samen met de Dorpsraad de regie in eigen hand nemen. 

Afspraak: Er wordt ter vergadering een werkgroep veiligheid opgestart  

onder  leiding van Jos Gevers en Paul van de Vleuten van de 

klankbordgroep wordt gevraagd aan te schuiven.  
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*Jeugd betrekken bij de plannen, aparte enquête, samenwerken met school. 

Gezamenlijk de schouders eronder en een weg vinden om de jeugd erbij te betrekken, onderzoeken 

waar heeft de jeugd behoefte aan. Contacten via de Bizzi-jongeren, een mogelijke ingang via teenagers 

werkgroep, jeugd vakantiewerk jongeren en jeugdleiders. Binnen het overleg multi functioneel centrum 

De Schakel wordt al veel aandacht geschonken aan integratie bewoners/ouderen en jeugd. Zo zal er in 

november een poëzie workshop worden ghouden en in 2015 een dans workshop, doel: jonderen helpen 

ouderen.    Afspraak: Aandachtspunt gezamenlijk zoeken naar een goede 

manier, ideëen aan te dragen,  om jongeren te motiveren. 

  

*uithangbord De Geut verplaatsen naar De Schakel, nabijheid fietsenrek. Uithangbord wordt momenteel 

opgeknapt.   

Afspraak: Ter afhandeling activiteiten- en beheerscommissie. 

 

*verzoek plaatsing overdekte fietsenstalling wordt verwezen naar de activiteiten en beheerscommissie. 

 

Vervolgafspraak 

Besloten wordt op 10 november a.s een vervolg-overleg in te plannen om gezamenlijk nieuwe ideëen uit 

te werken, werkgroepen op te starten voor uitbreiding zorg/activiteiten woonservice, werkgroepen in te 

stellen voor nadere uitwerking eetpunt en horeca, met elkaar te bezien waar de prioriteiten liggen, 

bekijken hoe en waar de jeugd kan worden geϊntegreerd, hoe bijvoorbeeld nieuwe vrijwilligers kunnen 

worden verkregen voor de deelname aan de werkgroep teenagers. Hoe de nieuw opgerichte werkgroep 

veiligheid zijn activiteiten kan vormgeven. 

Een 65-tal inwoners heeft namelijk op de enquête aangegeven op enigerlei wijze betrokken te willen 

worden bij de activiteiten van de Dorpsraad. Natuurlijk zijn tevens alle aanwezigen, waarvan alle velen 

betrokken bij het vrijwilligerswerk, van harte hierbij uitgenodigd.  

Afspraak: Volgende vergadering 10 november a.s.  

van 20.00-22.00 uur in De Schakel 

Mededelingen 

*In De Schakel staat een stembus voor het invullen van de nieuwe naam voor de fusie-gemeenten. 

*Volksfeest Wijbosch vindt plaats van 10-14 oktober a.s. op nieuwe lokatie Wijbosscheweg/Eerdsebaan. 

*Artikel verschenen in Brabant Magazine n.a.v. interview met de Dorpsraad (Frnak Mulkens en Jack van 

Zutphen) waarin aandacht wordt besteed aan Wijbosch. 

*Verzoek om koffie inloopavonden te organiseren. 

*Penningmestersfunctie is vacant per 1 januari 2015. 

*De energie coὄperatie Schijndel doet het verzoek aan de bewoners van Wijbosch of iemand zich wil 

aanmelden als contactpersoon. 

 

De voorzitter sluit onder dankzegging voor de actieve bijdragen van alle aanwezigen de vergadering om 

22.00 uur.   

 

- - - - - - - - - - - -    ho/09.10.2014  


