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Verslag van de openbare dorpsraadvergadering d.d. 15 februari 2016. 

   __________________________ 

 

De voorzitter van de dorpsraad, Frank Mulkens, opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. 

 

Vooraf komt uit de vergadering  het verzoek de situatie oversteek Loosbraak<->Broekkantsedijk 

bespreekbaar te maken. 

 

Terugblik 2015 

Het bestuur van de dorpsraad is 42* bijeen geweest voor regulier en extra overleg. Het extra overleg 

betrof  het Jeugd Vakantie Werk, de parkeerproblematiek Veghelsedijk en ‘t behoud speelveld. 

 

In totaal staan 250 vrijwilligers voor Wijbossche activiteiten garant. 

 

De Activiteiten Werkgroep is een nieuwe weg ingeslagen wegens vertrek van de coördinator. 

Voor alle activiteiten zijn draaiboeken opgesteld, die als leidraad zijn te gebruiken bij een te organiseren 

activiteit. De gehouden activiteiten betreffen:  

 Volksfeest en spelletjes-middag 

Opschoondag in maart 

Sinterklaas 

Familie-bingo, nieuwe activiteit de kinderbingo 

Bonte middag 

Kinderkleding en speelgoedbeurs 

Straatspeeldag 

 

Carnaval Spektakel in de Schakel nu 3* gehouden en in De Geut 2* in totaal een kleine 1.450 bezoekers. 

Bezoekers komen niet alleen uit Wijbosch maar ook uit Schijndel en omgeving. 

 

Het Jeugd Vakantie Werk, laatste week augustus, trekt jaarlijks zo’n 2.500 kinderen uit geheel Schijndel. 

 

Niet is doorgegaan de Kerstboomverbranding. In plaats daarvan is er gekozen voor een gewijzigde opzet 

voor de nieuwjaarsbijeenkomst, die met 80 volwassen goed is bezocht. 

 

Naast de reguliere en bestaande activiteiten was er extra aandacht voor : 

*Whattsapp Buurtpreventie; ontstaan uit de vele inbraken in het buitengebied. Inmiddels in veel 

Wijbossche straten uitgerold. Informatie beschikbaar bij de dorpsraad. 

*Dagactiviteit de Ontmoeting; 6 vaste bezoekers. Deze bezoekers zijn niet geïndiceerde cliënten. Welzijn 

de Meierij heeft zich uit Wijbosch teruggetrokken. De Ontmoeting wordt met succes gerund door  en 

voor vrijwilligers; kartrekker Trudy Hilkens. 

*Spreekuren  Daisy de la Cousine 1* per week worden slecht bezocht. De huisbezoeken door vrijwilligers 

van de werkgroep Info&Advies gaan beter. 
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*Dorspcoöperatie ‘t Middelpunt sinds de lancering medio 2015 telt nu ± 120 leden (betalende 

deelnemers en hun gezinsleden). Het streven is deze aantallen nog omhoog te krijgen, door nog meer 

bekendheid hieraan te geven en de diensten zichtbaarder te maken. Nadere uitwerking verdienen o.m. 

opzet eetpunt, oppas, vervoer.  

De grootte van de moestuin  nù 250 m2 zal in 2017 in zijn totaliteit worden gerealiseerd. Een en ander 

hangt nauw samen met de nieuwbouwplannen van Laverhof. 

*Werkgroep afscheid nemen is een groot succes; er hebben 8 afscheidsvieringen plaatsgevonden met in 

totaal ± 1400 bezoekers. 

*Streetview presentatie najaar 2015. Visuele inrichting - 30km zône - vervallen i.o.m. politie 

voorrangsregels/gelijkwaardige kruisingen. Dorpsplein met “shared space” parkeren , hiermee zullen wij 

allen moeten leren omgaan. De gemeente heeft deze koers ingezet. 

Start werkzaamheden dorpsplein medio mei a.s.;  detailtekeningen zijn nog in uitvoering. 

Afspraak: Definitieve detailtekeningen worden op de website geplaatst. 

Op de suggestie de gemeente uit te nodigen voor toelichting op de definitieve detailtekeningen 

dorpsplein wordt niet nader ingegaan. 

*Parkeersituatie, verkeersveiligheid Veghelsedijk en behoud speelveld  heeft ertoe geleid dat de 

meningen in Wijbosch sterk verdeeld zijn. De dorpsraad kan namens de gemeenschap in Wijbosch geen 

eensluidend advies aan de gemeente Schijndel geven. De initiatiefgroep behoud Speelveld heeft daarom 

de opgehaalde handtekeningen aan de wethouder Claassen aangeboden. 

 

Wederom ontstaat een diepgaande discussie over de impasse die is ontstaan door de handtekeningen 

actie behoud Speelveld. Echter de gemeente is aan zet en het wachten is op dat besluit. Mogelijk dat 

eind 2016 een standpunt wordt ingenomen, nadat alle partijen zijn gehoord.  

Verwacht wordt dat de gemeente eveneens een besluit neemt over het Mixx-veldje. 

 

In de discussie die volgt wordt gesproken over:  

De verkeersonveilige situatie voor de fietsers op de weg, voornamelijk ter hoogte van de bussluis.  

De snelheid van de overige weggebruikers nog verder omlaag moet, mogelijk kan er vaker worden 

gecontroleerd.  

De inrichting van het dorpsplein, het parkeren  en de aankleding met groen en bomen.  

De voetpaden nog duidelijker zouden kunnen worden gevisualiseerd.  

Het gevoel van onveiligheid, die blijft bestaan met de door de gemeente gefaseerd gekozen 

herinrichting. 

 

Afspraak: 

Het volgende wordt  door de dorpsraad aan de wethouders voorgelegd: 

*De vergadering is van mening dat de snelheid op de Eerdsebaan nog verder omlaag moet. 

Verzoek aan de gemeente is om vaker te controleren. 

*Ten aanzien van de veiligheid “fietsers op de weg” wordt nogmaals aandacht gevraagd voor de 

versmalling ten gevolge van de bussluis ter hoogte van de oversteek bij de school; dit baart veel zorgen. 

*Verzoek aan de gemeente als de veranderingen vorm hebben gekregen een evaluatiemoment in te 

voeren uit oogpunt van veiligheid. Bijvoorbeeld in het najaar van 2016. 
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*Verzoek aan de gemeente de voetpaden als zodanig ook duidelijk te markeren d.m.v. een zgn. 

voetpadtekening. 

*Geconstateerd wordt dat het gevoel van onveiligheid blijft bestaan met de door de gemeente gekozen 

gefaseerd herinrichten. 

 

Op verzoek gesprek naar aanleiding van de Loosbroeksituatie<->Broekkantsedijk. Immers de 

betreffende afsluiting zou een tijdelijke maatregel zijn. Bestaat er nù juist de indruk dat als er maar een 

handtekeningen actie van de bewoners komt, die aangeeft dat de afsluiting ongedaan gemaakt moet 

worden, er een vuist kan worden gemaakt richting gemeente! De tijdelijke afsluiting wordt namelijk nù 

niet opgeheven omdat partijen vinden dat e.e.a. samenhangt met de verkeersveiligheid en 

parkeerproblematiek Veghelsedijk. Een handtekeningen actie verplicht de gemeente evenwel om met 

betrokkenen in gesprek te gaan. 

De voorzitter kan geen toezegging doen en heeft ook niet de wijsheid in pacht over het geen de 

gemeente voor ogen staat. 

 

In 2015 is door een bewoner eveneens aandacht gevraagd voor het hondenpoepbeleid in Wijbosch, met 

name de overlast op het Rietplein. In de Schoolstraat zijn inmiddels de door de bewoners aangevraagde 

blauwe bakken en poepzakjes geplaatst. Poepzakjes zijn gratis af te halen op de gemeentewerf. 

Onderwerp staat nog open voor verdere be-/afhandeling. 

 

In 2016: 

*Vindt intensivering van Woonservice 2.0 plaats. Met daarbij expliciete aandacht voor woonvisie 2017. 

Verkenning van starterswoningen, ouderen (zorg)woningen; betaalbare koop&huur. Op de terreinen 

van Annahof (bij van Wanrooy) en uitwerking plan Loosbraak. 

*Zullen er net als in 2014 brunches worden georganiseerd om elkaar te ontmoeten, met elkaar te 

communiceren, over en weer handvatten aan te reiken, ideeën uit te wisselen en de rol en toekomst 

van de dorpsraad Wijbosch in Meierijstad te bezien. 

*Worden de spreekuren uitgebreid en de huisbezoeken voorgezet. 

*Gaat de dorpsraad door met de “pareltjes”, te weten:- dagactiviteit De Ontmoeting,-Werkgroep 

Afscheid Nemen,-Werkgroep AED, cursussen en  kinder EHBO-Werkgroep Moestuin uitbreiden. 

*En vinden de reguliere activiteiten doorgang. 

 

Ten aanzien van de jeugdoptocht met Carnaval wordt het volgende opgemerkt: 

Waarom is er voor een bepaalde route gekozen en ging men niet door de meest kinderrijke  buurt in het 

Wijbossche. De verantwoordelijke  jeugd-coördinator heeft zelf deze route gekozen. Opmerking wordt 

meegenomen in de evaluatie bespreking over de Carnaval.  

 

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en nodigt uit voor een drankje in het bruin café. 

 

De eerstvolgende openbare dorpsraadsvergadering vindt plaats op maandag 9 mei a.s  

   _____________________________________    

ho/22.02.2016 


