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Verslag Openbare Dorpsvergadering d.d. 09 maart 2015. 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder hartelijk welkom. 

 

1. Problematiek hondenpoep in Wijb osch 

De aanwezigen  zijn het er allen overeens dat niet alleen het Rietplein/-

straat, echter ook heel Wijbosch overlast ondervindt van hondenpoep. Duidelijk  is dat er meer 

aandacht aan besteed moet  worden. 

De discussie ging vooral hoe kunnen/gaan we die overlast beperken/uitbannen! 

Hoe krijgen we de hondenbezitters zover dat 't wordt opgeruimd; mentaliteitskwestie. 

 

De voornaamste uitgangspunten: 

Geconstateerd werd bijvoorbeeld dat er geen zogenoemde blauwe bakken in Wijbosch zijn en 

dat er geen hondenuitlaatplek(ken) zijn zoals in Schijndel wel het geval is. 

Het onderwerp "hondenpoepbeleid" wordt ter sprake gebracht in het platformoverleg Woon- en 

Leefomgeving Schijndel. 

 

Er komt een vergadering in de Schakel met de gemeente/milieuwachter (=Arnoud Jacobs); datum is nog 

niet bekend. Dit zal een algemene avond worden; hierover komt een publicatie in de locale krant(en). 

Met onderwerpen als: Wat is het gemeentelijk beleid t.a.v. hondenpoep.  

Wat mag wel, wat mag niet binnen en buiten de bebouwde kom; wettelijke regelingen/afspraken.  

Wat kan de gemeente hierin betekenen voor Wijbosch (blauwe  bakken/hondenuitlaatplek/beschikbaar 

stellen poepzakjes). 

 

Wat moeten/mogen/kunnen bewoners zelf doen! 

Gedacht wordt aan een kleine permanente werkgroep, om het uiteindelijke beleid te ondersteunen en 

uit te kunnen dragen. Marianne Gevers en Marsha Vogels geven aan wel het voortouw te willen nemen. 

 

Tijdens de opschoondag 28 maart a.s zal er ook aandacht zijn voor het opruimen van de hondenpoep. 

 

De school zal worden geattendeerd op een "anti-hondenpoepbeleid".  

Voorgesteld wordt de ..oude.. bordjes die in heel Wijbosch hangen opnieuw te voorzien van 

teksten/tekeningen gemaakt door leerlingen van de school.  

De teksten tekeningen dienen geënt te zijn op het thema ...geen overlast hondenpoep.....  

Ook bordjes  met teksten bij het Rietplein zelf: denk erom ...wij spelen hier ook..!. 

 

 

2.Werkgroep Ontwikkeling Dorpsplein 

De herinrichting kent drie fases; de provincie heeft  zich  indertijd verplicht te herinrichten. 

Fase 1 - ontwikkeling dorpsplein 

Fase 2 – verkeersveiligheid 

Fase 3 – totale verkeerstromen/ontsluiting Wijbosch 



 

2 
 

 

 

Fase 1 

Desgevraagd wordt gesteld dat er geen Mixx-veldje komt op de huidige locatie; gemeente heeft 

hierover de regie.  

Onduidelijk is waar een eventueel Mixxveldje in de toekomst kan worden gerealiseerd. 

Desgevraagd wordt medegedeeld dat door de gemeente  is toegezegd te bekijken hoe en wanneer de 

school extra speel-attributen kan verkrijgen. 

 

Fase 2 

De verkeersproblematiek Veghelsedijk is al naar voren gehaald , een eerste plan is naar de gemeente 

gestuurd. Mondeling wordt dit concept-plan toegelicht. 

 

Fase 3 

Uit de discussie komt naar voren dat het voorstel om fase 3 herinrichting parallelweg/Wij bosscheweg 

naar voren te halen alleen haalbaar is met een plan vanuit de bewoners zelf.  

Immers het kruispunt is nu toch op de schop is kan mogelijk  een en ander met minimale middelen 

worden gerealiseerd.  

Echter er moet  een bewonersi nitiatief  bij de gemeente worden neergelegd.  

Opgeroepen wordt de betrokkenheid van de bewoners te vergroten. Jack van Zutphen zegt toe hiertoe 

wel een flyer te willen opstellen. 

De Dorpsraad zal over het naar voren halen van fase 3 een brief opstellen aan wethouder Klaassen. 

 

3.Rondvraag en Sluiting 

*Kinderoptocht en Carnaval  “Spektakel in de Schakel” was een groot success dankzij de inzet van velen. 

De werkgroep spreekt zijn dank uit aan allen. 

*De Kermis/Volksfeest in het najaar zal plaatsvinden van 9-12 oktober 2015. 

*De Teenagers werkgroep maakte een doorstart met in totaal 31 jongeren. De werkgroep bestaat thans 

uit 6 personen. nieuwkomer is Maarten van Heeswijk.  

*Dagactiviteit De Ontmoeting maakt een doorstart, dag en tijden nog niet bekend. 

*Medegedeeld wordt dat de opslag van de spullen benodigd voor activiteiten niet zijn verzekerd. De 

activiteiten-&beheerscommissie heeft inmiddels hierover overleg met de penningmeester. 

*project moestuin Laverhof 

Discussie over een ontstane problematiek ten aanzien van de beschikbare grondvan Laverhof. 

De Dorpsraad  gaat in overleg  met Laverhof. 

 

De voorzitter sluit de vergadering en dankt een ieder voor zijn/haar inbreng. 
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