
 

1 
 

Verslag Openbare Dorpsraadvergadering d.d. 08 december 2014. 

 

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

 

Als 1e punt ter bespreking worden de gemeentelijke plannen gememoreerd betreffende: 

*Het niet doorgaan van het plaatsen van een ondergrondse glasbak Rietplein, hoek mgr.v/d Venstraat. 

**Toekomst De Brink en wijzigingsvoorstellen ‘t Mixx-veldje (afmetingen 20*30) 

 ***Tunnel en structuurweg; géén knip in Eerdsebaan. 

 

Drie fases zijn in de gemeentelijke plannen te onderkennen, te weten: 

Fase 1 -De verkeersveiligheid en hierin mee te nemen ‘t Mixx-veldje, locatie/tijdspad medio 2015.  

Fase 2 -De kostenafstemming.  

Fase 3 -Instelling 30km zône, wijziging/ inrichting parallelweg en realisering Mixx-veldje, waarbij de 

Gemeente zal kunnen worden verzocht de financiën voor te schieten.  

 

De vraag bij dit alles dient zich aan of het einddoel Idop2013 haalbaar is; “ .. van weerstand tot 

acceptatie ..”! 

 

Op 12 januari 2015 van 16.00-18.00 uur vindt een overleg met de gemeente plaats over de 

randvoorwaarden en nadere uitwerking Toekomst De Brink. Enkele aanwezige vrijwilligers zeggen toe 

dit overleg te zullen bijwonen. 

 

Werkgroep verkeersveiligheid: 

Jos Gevers geeft aan dat er overleg plaatsvindt over de parkeersproblematiek tussen Wec & Politie. De 

onveilige situatie wordt nu ook door gemeente onderkend en men start een onderzoek. Gevraagd wordt 

om als Wijboschse werkgroep  betrokken te worden bij dit gemeentelijk onderzoek. Namens het Bestuur 

van de Dorpsraad zal hiertoe een verzoek worden gestuurd aan de Gemeente. 

Bekeken gaat worden of er grond kan worden aangekocht naast de sportvelden, het aankopen van het 

grasveld t.o.v. Celeritas wordt niet wenselijk geacht.  

 

Activiteiten: Woonservice 2.0 

* Het woonservicegedeelte zal worden versterkt en uitgebreid. Er zijn eerste gesprekken worden 

gevoerd in hoeverre Laverhof toekomstige zorg aan bewoners kan organiseren; dorpscoὄperatie? 

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

vrijwilligers van de werkgroep Info&Advies zullen hierin moeten worden geschoold. 

 

*Dagbesteding “De Ontmoeting” 

Gestart is met de activiteit bij Wijbossche bevolking op bezoek te gaan en hen te informeren over deze 

opzet en zo de dagbesteding beter in beeld te brengen.  

Tevens om ook  de overige activiteiten van de Woonservice onder de aandacht te brengen. 

Getracht wordt meer cliënten te werven voor deelname aan de dagbesteding. 
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Toekomst: Vanuit de vraag kijken naar hoe we het gaan oppakken/oplossen. “Dichtbij en betrokken”. 

Te denken valt aan: opzet Eetpunt, oppas, zorg, moestuin. 

 

Vervoersdienst 

Uitbreiden van de vrijwilligers vervoersdienst. Voorbeelden worden aangehaald van de buurtbus in 

Veghel en de boodschappenbus in Sint Michielsgestel.  

 

AED : Aanschaf Aed buitengebied en noodzakelijke cursussen. 

 

Klussendienst : Aansluiten bij de bestaande klussendienst in Schijndel 

 

Rondvraag en Sluiting 

*Verzoek aan de Dorpsraad is het schema van de te houden openbare dorpsraadvergaderingen in 2015 

toch vooral op de website en in de nieuwsbrief weer te geven.  

*Ook op de website aandacht besteden aan de Parkeerproblematiek en ‘t gemeentelijke onderzoek. 

*Is er al meer bekend over Nieuwbouw Loosbroek <-> seniorenwoningen 

*Aandacht Laverhof voor Wonen&Zorg <-> Annahof 

*Is er al nieuws over de Kerk? De stedebouwkundige opzet is uitgekristalliseerd en de ontwikkelingen 

van het buitenterrein zijn uitgewerkt; plannen liggen bij de Gemeente. De kerk blijft bestaan als 

gebouw. De inzet is woningen in de kerk. Toegezegd wordt dat begin 2015 de projectontwikkelaar een 

presentatie zal geven. 

*De Teenagers Activiteiten groep gaat voorlopig weer verder, gezocht wordt naar nieuwe vrijwilligers. 

Met de Dorpsraad wordt bekeken of in de toekomst een Jongeren Dorpsraad kan worden opgezet. 

*Gevraagd wordt naar de horeca-vergunning voor De Schakel. De “para-commerciële” vergunning à la 

De Geut is geformaliseerd.  ’t Klumpke is gestopt; de activiteiten voor het aanvragen van een volledige 

horeca-vergunning worden actueel. Heeft de aandacht van Laverhof, Dorpsraad en Gemeente. 

*Moestuin/dorpstuin/bloementuin. De Wijbossche bevolking heeft hiervoor grote belangstelling. Er zal 

een gesprek plaatsvinden met Laverhof omdat er enige problemen zijn ontstaan over het aantal m2. 

*Voorzitter SOS 700 voor ondernemers Schijndel geeft aan dat deze organisatie subsidie beschikbaar 

stelt voor projecten vanuit de bevolking voor “maatschappelijke initiatieven”. Spreker verwijst naar de 

website. De dorpsraad bekijkt welke activiteit/opzet hiervoor kan worden ingediend. 

*Glasvezel buitengebied. De Provincie is in Brabant een pilot begonnen “Verglazing Noord-Brabant”. 

Aansluitingen kosten € 3.000,- per woning; 50% van de aansluitkosten moeten worden terugbetaald. 

Vereisten 100% van de woningen zouden moeten mee-doen; en of dat gaat lukken!?! 

Agrifood Capital start een onderzoek naar glasvezel in Buitengebied Schijndel en omgeving. 

 

De voorzitter sluit onder dankzegging voor alle actieve bijdragen de vergadering om 22.00 uur.    

   -----------------------------      ho/10.01.2015 

 


