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Verslag van de openbare dorpsraadvergadering d.d. 09 mei 2016. 

   __________________________ 

 

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

welkom. 

Naast de gemeentelijke vertegenwoordigers, de aannemer van Doorn Infra zijn ongeveer 30 

dorpsbewoners aangeschoven. 

 

1. Start Uitvoering Gemeentelijke Plannen. 

Een van de speerpunten uit het IDOP “Integraal Dorpsontwikkeling Plan”, realisering dorpsplein 

Wijbosch, krijgt tussen 9 mei en 5 augustus 2016 zijn definitieve uitvoering. 

 

Verkeer & Vervoer & Herinrichting Wijbosscheweg / Eerdsebaan 

Planning, start werkzaamheden 

Herinrichting, gemeente Schijndel 

Ter toelichting zijn aanwezig  Court Smulders en Hans Royakkers, gemeente Schijndel en 

 Kees van Ravenstein, gemeentewerf.  

Bob van Iersel projectleider van Doorn Infra. 

 

De gang van zaken wordt uiteengezet ;  de werkzaamheden zullen in vijf fases worden uitgevoerd.  

Start vanaf 19 mei a.s. met het affrezen van het asfalt waardoor percelen tijdelijk  niet bereikbaar zullen 

zijn. 

De laatste fase start eind juni en loopt tot aan de bouwvakantie op 5 augustus, echter i.v.m. de bouw 

van Beukenhof (kerk Wijbosch)  zal een klein deel van het plein dan nog niet kunnen worden afgerond. 

Het betreft hier een stuk van zo’n 5 meter tegen de groenstrook aan. 

 

De kinder-oversteek blijft, ook wordt tijdens de werkzaamheden uitvoerig aandacht besteed aan de 

veiligheid van de kinderen. 

De entree<-> oversteek  Annahof via de Eerdsebaan verdwijnt, die is namelijk niet meer nodig mede 

door de aanleg van de nieuwe HOV-halte/bussluis aansluitend aan het dorpsplein. 

De verhoogde afgesloten oversteek Broekkantsedijk<->kruising Loosbraak Eerdsebaan blijft in tact. 

 

Tot en met eind mei zijn de sportvelden normaal bereikbaar. De werkzaamheden i.v.m. de kruising met 

de Veghelsedijk zal in twee fasen worden uitgevoerd. 

Vanuit de vergadering wordt aandacht wordt gevraagd voor hier passerende vrachtwagens van het 

transportbedrijf Van der Steen. Gedoeld wordt op het leggen van rijplaten en het verwijderen van in de 

wegstaande palen.  

 

De gefasseerde uitvoering van de werkzaamheden wordt geplaatst op de website van de dorpsraad:  

www.wijbosch.com.  Ook in de lokale nieuwsbladen zal hieraan aandacht worden besteed. 

 

De bewoners zelf krijgen van te voren  een brief met het oog op de diverse werkzaamheden in hun 

buurt/wijk  in de bus.  De aannemer, in de persoon van Bob van Iersel,  is ten tijde van de 

werkzaamheden aanspreekbaar, via e-mail  bob@vandoorninfra.nl  of persoonlijk op de bouwplaats.  

mailto:bob@vandoorninfra.nl
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De gemeente  is aanspreekbaar via het gemeentehuis i.v.m. verkeershinder en verkeersveiligheid. 

 

Het dringende verzoek aan de Wijbossche bevolking is dan ook de omleidingsborden te volgen om de 

werkzaamheden niet te stagneren en de veiligheid van  werkenden, bevolking en (school)kinderen te 

kunnen waarborgen. 

 

Gevraagd wordt of het nog mogelijk is achteraf kruisingen alsnog op te hogen /te wijzigen, dan wel te 

verwijderen, bijvoorbeeld vanuit een burgerinitiatief, om de veiligheid van de school-kinderen te 

waarborgen, het instellen van een “kiss&ride-zone”,  dan wel uit verkeerstechnisch-/veiligheidsoogpunt 

voor de bewoners.  Vraagtekens worden gezet bij de veiligheid van fietsers op de rijbaan. 

Dit geldt dan niet alleen voor de aangebrachte wijzigingen/herinrichting Eerdsebaan, maar  ook voor het 

gebruik van het nieuwe shared space dorpsplein. 

Alhoewel dat niet het beoogde uitgangspunt is van deze gemeentelijke herinrichrtingsplannen heeft de 

gemeente toegezegd de nieuwe situatie nauwlettend in de gaten te zullen houden en alert te zijn op 

(verkeerstechnische) meldingen; o.m. de 30km zône. Tevens is ook toegezegd  er een evaluatie van de 

nieuwe situatie zal plaatsvinden. 

 

Desgevraagd wordt bevestigd,  dat de geplande verhuizing Laverhof  naar de nieuwbouw Parklaan op 18 

mei gewoon doorgang kan vinden. 

 

Het “shared space”dorpsplein  

Op basis van eigen verantwoordelijkheid van de gebruikers/de individuele mens in plaats van regels. 

 

Het dorpsplein vormt een visuele verbinding met de kerk en er is uitbreiding van de groenstrook, tevens 

met bomen.  

Niet alleen het  JvW eind augustus, ook het Volksfeest in oktober a.s. zal er gaan plaatsvinden. 

Voor rust en genieten van de omgeving komt er in ieder geval een grote gebogen bank te staan passend  

in het nieuwe ontwerp. Plannen om een tweede identieke bank te kunnen plaatsen worden nader 

uitgewerkt. 

Het nieuwe plein zal ook een grote parkeerplaats kunnen zijn,, hiermee zullen wij allen moeten leren 

omgaan. De gemeente heeft deze koers ingezet. 

De gedachten aan het instellen van een “kiss&ride” zône voor de school blijven overeind. 

  

De vraag komt naar voren: 

Hoe de jeugd te betrekken bij de in gebruikname van het nieuwe dorpspleein. 

Geopperd wordt “jongeren-werkers/Bizi-medewerkers” in te zetten bij de daadwerkelijke in gebruik 

name  van het shared space dorpsplein. Teneinde te vermijden dat er  overlast en/of  hangjongeren gaat 

ontstaan.  Het nieuwe speeltuig bij de school trekt immers nu al ’s avonds veel  jongeren aan. 

 

Een waarschuwende vinger wordt opgeheven nu niet meteen “overlast” bij de jeugd neer te leggen er 

moet wel worden gecommuniceerd, ook in die situaties als het goed gaat. En daarnaast moet immers 

een ieder in ’t Wijbossche wennen aan de nieuwe situatie. 

Het bestuur van de dorpsraad geeft aan te willen flyeren hoe moet worden omgegaan met een “shared 

space” plein. 
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Ook gaan de gedachten in de richting van een feestelijke opening, bijvoorbeeld een barbecue voor alle 

Wijbossche bewoners.  

Vanuit de school komt het verzoek  naar voren om de verkeerswerkgroep school en het promotieteam 

veilig verkeer Nederland nader te informeren over het “shared space plein” en uit te nodigen voor de 

opening van dit nieuwe dorpsplein.  

De dorpsraad stelt voor een tijdelijke werkgroep in te stellen voor de openingsfestiviteiten. 

 

2. Whatts-App Buurtpreventie 

Toelichting Frank Mulkens over stand van zaken tot nu toe. In vier buurten hebben deze initiatieven al 

daadwerkelijk tot actie  geleid,te weten  in de gebieden Poelkensdijk, Veghelsedijk, 

Schoolstraat&Loosbraak en Klaverwei en omgeving. Wijbossche bevolking wordt opgeroepen in eigen 

straat initiatieven te ontplooïen. Ook in Schijndel zelf zijn al diverse initiatieven zichtbaar. 

 

3. Woonvisie 2016-2017  

Toelichting Frank en Jack over toekomstige nieuwe manier van bouwen&wonen voor jong en oud.  

Uitnodigingen Wijbosch ontmoet elkaar tijdens brunches op 29 mei en 12 juni a.s. 

De voorzitter wijst op het belang van aanwezigheid& gespreksronden tijdens deze brunches. 

Deelname aan de brunches bedraagt € 1,-- per persoon. Naast de vrijwilligers van De Schakel leveren 

ook het SwT en WdM hun bijdrage hieraan.  Catering wordt verzorgt door Laverhof,. 

 

De gedachten gaan uit naar instelling van een stichting, die het draagvlak van de bewoners 

vertegenwoordigt. Het opstellen van een burgerinitiatief en een projectvisie vanuit bewoners Wijbosch 

“Wonen in Wijbosch”. 

Het moet een transparant proce s worden, passend in de uitvoering  van de structuurvisie Idop en de 

toekomstige visie van Meierijstad. 

Desgevraagd wordt aangegeven dat het betreffende  grondstuk reeds  is aangemerkt als woningbouw, 

onder welke voorwaarden  dat dient nog met Annhof en gemeente te worden onderhandeld. 

 

4. Rondvraag en Sluiting 

*Een windmolenpark in Wijboschbroek;  brief ideëen Henk Daalen uit Deurne is huis aan huis verspreid. 

De voorzitter laat weten dat de dorpsraad  dezelfde bezwaren heeft geuit als twee jaar geleden tegen de 

aanleg van een windmolenpark in het Wijboschbroek. Immers het Wijboschborek is als natuurgebied 

behouden ter compensatie van de aanleg van de A50. 

*Er worden  vraagtekens gezet bij de rioleringswerkzaamheden  in de Kerkstraat, deze zijn nog niet zo 

heel lang geleden vernieuwd. Niet duidelijk is waarom dit nu weer wordt meegenomen, e.e.a. kan te 

maken hebben met de afwatering van het nieuwe dorpsplein en de constructie van de Beukenhof- 

woningen. 

*De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun inbreng. 

 

- - - - - - - - - - -     ho/20.06.2016 

 

 

 


