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Verslag van de openbare dorpsraadvergadering d.d. 23  januari 2017. 

   __________________________ 

 

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

In het bijzonder welkom aan Eus Witlox wethouder Meierijstad.In totaal zijn naast de pers ook een 

kleine twintigtal personen aanwezig. 

 

De onderwerpen die in deze vergadering aan de orde komen zijn: 

1. Het beleidsplan “Wonen in Wijbosch” 2017-2021 

Het bestuur van de dorpsraad is in een heisessie bijeen geweest voor het opstellen van het voorliggende 

beleidsplan “Wonen in Wijbosch”. Dit beleidsplan is aan de hand van een aantal doelstellingsthema’s 

uitgewerkt in een 16-tal activiteiten met een meer of mindere prioritering.  

 

Aan de hand van een Infographic , die aan de aanwezigen beschikbaar wordt gesteld, gaat de voorzitter 

in op de historie, waartoe Idop en dorpshuis De Geut behoren.  

In de uitvoering van het Idop is woningbouw ontstaan, te weten Monaster en Hardveld. Vorig jaar is 

gestart met het bouwplan Beukenhof. 

Ook heeft Wijbosch een dorpsplein gekregen een “shared space” plein. Met de inrichting hiervan is een 

nieuw hart gecreëerd en is het dorpscentrum De Schakel gerealiseerd. 

 

Dit alles heeft geresulteerd in het opzetten van nieuwe activiteiten, grotere inzet en hoger aantal  

vrijwilligers met als resultaten verschillende trotse pareltjes van de dorpsraad Wijbosch. 

 

Deze pareltjes zijn dorpscoὃperatie het Middelpunt, moestuin, afscheid nemen, Aed-netwerk en 

dagactiviteit De Ontmoeting.  

 

Zeker hierbij  niet te vergeten  het ontstaan van Spektakel in de Schakel , nù voor de 4e keer in De 

Schakel, daar het Klumpke niet meer kon voldoen aan de activiteiten op maandag en dinsdag.  

En ook de Kinderoptocht op zaterdag. 

Al met al een groot succes gebleken, dat ook dit jaar weer drie dagen wordt herhaald aldus Antonet de 

Meijer, coὃrdinator. Hoewel oorspronkelijk opgezet als kinder-carnaval, is  deze activiteit uitgemond in 

een groots opgezet “Familie Carnaval”. 

 

Het Volksfeest of te wel Wijbossche kermis op het nieuwe dorpsplein kan ook met recht zeer succesvol 

worden genoemd. 

 

Actueel  is het Jeugd Vakantie Werk met als thema dit jaar “Op de Boerderij”, met zo’n 2500 

deelnemende kinderen gedurende de gehele week. In 2016 waren er een kleine 40 vrije plaatsen. 

 

In totaal vinden er in Wijbosch zo’n 141 activiteiten per jaar plaats. 
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Bij de werkgroep Afscheid Nemen zijn er welgeteld  1000-1300 bezoekers geweest bij de gehouden 

afscheidsvieringen. Een traditie, die is voortgezet in De Schakel nà het wegvallen van het kerkgebouw in 

Wijbosch. De werkgroep telt ruim 50 vrijwilligers. In de toekomst kan mogelijk gebruik worden gemaakt 

van de kapel Annahof, daar Laverhof Annahof tracht aan te kopen.  

 

Vanuit de zorgactiviteit en welzijn is er de Dagactiviteit De Ontmoeting wekelijks  met een achttal vaste 

bezoekers die “aandacht” behoeven. Immers, zo stelt Trudy Hilkes “aandacht is gezien worden”. 

Samenwerking is er met Laverhof van waaruit tevens begeleiding wordt geboden.  Iedere eerste 

woensdag van de maand vindt er een uitstapje plaats. Vanuit het Middelpunt worden hiervoor 

chauffeur-vrijwilligers ingezet.   

De Dagactiviteit zelf kampt echter met een tekort aan vrijwilligers.  

 

De moestuin in de parktuin van St. Barbara is nog verder in ontwikkeling en vormt in de toekomst een 

multifunctionele plek. De grootte van de moestuin  nù 250 m2 zal in 2017 in zijn totaliteit worden 

gerealiseerd.  

 

Voor het optimaal functioneren van de drie AED’s verspreid over Wijbosch zijn twintig vrijwilligers 

aangemeld die ook jaarlijks bijscholingscursussen volgen. 

 

De missie van de dorpsraad  wordt nogmaals onder de aandacht gebracht: Iedereen hoort erbij! 

Belangrijk is het continueren van concrete sociale culturele activiteiten. Het streven is erop gericht de 

communicatie te vergroten naar de vrijwilligers toe, de bevolking activeren om met elkaar om te gaan, 

het bevorderen en realiseren van blijvende ontmoetingen, het verder uitbouwen en vasthouden.  

“Stilstand betekent immers achteruitgang”! 

Iedereen hoort erbij. Het bevorderen en vergroten van de leefbaarheid. Samen met en door bewoners. 

 

Een van die kernwaarden is ook dat de dorpsraad aanspreekpunt  is voor iedereen. 

In totaal staan 250 vrijwilligers voor Wijbossche aktiviteiten garant. 

Voor de toekomst wordt gestreefd naar 300 vrijwilligers. 

 

De bewoners zullen in de toekomstvisie in staat zijn tot het voeren van de eigen regie waarbij de 

dorpsraad faciliteert. 

Dorpsraad gaat de samenwerking met Laverhof, de school (EBC), Gemeente, Huis&Erf in de toekomst 

verder intensiveren om de leefbaarheid, plan Loosbraak, in Wijbosch blijvend te bevorderen.  

 

Toekomstige gedachtengangen zullen worden ontwikkeld onder meer ten aanzien van voorzieningen als 

dorpswinkel en vervoer op maat De “Wèp-bus”. 

 

Voor wat betreft de dorpswinkel wordt gedacht aan de opzet in Eerdse molen met en door vrijwilligers 

op het toekomstige terrein van Laverhof nà aankoop Annahof.  

Hierover wordt opgemerkt wordt dat zich een exploitant heeft gemeld. 
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Desgevraagd wordt nogmaals aangegeven dat de prioriteit van het dorpsplein (verkeersveiligheid), de 

leefbaarheid, de  parkeerproblematiek Veghelsedijk en ‘t behoud speelveld, het aanleggen  van een 

Mixx-veldje  ligt bij de gemeentelijke regie. De parkeerproblematiek Veghelsedijk is dorpsraad 

overstijgend en de gemeente heeft het daarom overgenomen.  

 

Terzijde wordt nog in gegaan op een nieuwe manier van veiligheid binnen de Wijboche bewoning. 

Te weten buurtpreventie (7 buurten heben inmiddels de app uitgerold)  d.m.v. “whatts-app” en “next-

door” (zo’n 150 leden). 

 

Concrete activiteiten die op stapel staan in de toekomst  zijn 16 onderwerpen die nog verder moeten 

worden uitgewerkt w.o. gezonde leefstijl. De dorpsraad wil daarbij kritisch naar zichzelf kijken en zich af  

vragen kunnen we die 16 activiteiten waar maken en kunnen we dat volhouden  en kan het bestuur de 

taken verdelen door bijv. samen te werken met bewoners/instanties.  

De dorpsraad is immers ondersteunend naar de bevolking toe en faciliteert. 

 

De (jaarlijks) terugkerende activiteiten worden daarnaast in belangrijke mate ondersteund door 

subsidies vanuit gemeentelijke organisaties. Hoe de toekomstige gelden eruit gaan zien is onzeker. 

 

Over de coὃrdinatie, de uitvoering komt nog een gespreksronde langs de verschillende werkgroepen die 

binnen de dorspraad opereren en de dorspraad zelf gaat kritisch bij zichzelf te rade.  

 

Eus Witlox verwoordt het aldus: Ik ben hier vaak geweest. Het is jammer dat er vanavond niet meer  

mensen aanwezig zijn. Het is eigenlijk niet normaal dat het hier in het Wijbossche zo goed loopt. 

Wijbosch is een school-voorbeeld van burgerparticipatie. De gehele gemeenschap is hier actief, handen 

uit de mouwen is echt veel leuker aldus spreker. 

Wijbosch zit als kleine kern in mijn portefeuille als wethouder in  Meierijstad.  

In alle kleine kernen is het bestuur erg op elkaar, de bewoners<->vrijwilligers aangewezen. Als het grote 

aantal vrijwilligers het hier in Wijbosch goed blijven doen, in gesprek blijven met elkaar, kan de 

gemeente de dorpsraad faciliteren.  Het zijn immense mooie dingen die het bestuur van de dorpsraad 

vraagt, dat wel,  zo verwoordt de wethouder. 

Met dit alles voor ogen “Wonen in Wijbosch 2017-2021” is bestuurlijke aanwas binnen het Wijbossche  

bestuur van de dorpsraad  nodig om actief te blijven in Meierijstad. 

 

Aan Eus Witlox wordt vanuit de vergadering de volgende vraag gesteld: Wat is je ervaring/eerste indruk 

van de gemeentelijke orgisatie Meierijstad.    

Buiten de kinderziekten organisatorische en praktische zaken is over het algemeen de wil er om er iets 

van te maken. Het gehele werksysteem is anders, aan die flexplekken daar moet iedereen aan wennen. 

Het is zoeken naar de juiste personen. 

Iedere kern/dorp heeft zijn eigen pareltje, als gemeente moet je de ondergrens bewaken. 

Meierijstad zit goed in elkaar en men moet nog van elkaar leren en leren waarderen. 
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De dorpsraad maakt zich als kleine kern zorgen over het platvorm overleg binnen de nieuwe gemeente, 

hoe wordt er om gegaan met de wijk- en dorpsraden. Hoe komt de gemeente toe naar een beleid. 

De bewoners moeten de eigen regie krijgen en kunnen behouden; de motivatie neemt toe. Er is voor de 

gemeenschap een structuur nodig. 

Opgebouwde prioriteiten, activiteiten moeten blijvend in perspectief worden gezien.Evenals aandacht 

voor de financien en het langer thuis wonen moet een toekomstige grotere aandacht krijgen. Er is zeker 

veel burenhulp in Wijbosch voorhanden.  

De kunst is dat andere wijk- en dorpsraden, die Wijbosch als voorbeeld nemen, beseffen dat er heel wat 

Jaren werk achter zit om te komen waar jullie als dorpsraad Wijbosch nu staan aldus de wethouder. 

 

2. De Wèp-bus 

In de krant stond het al aangekondigd de dorpscoὃperatie het Middelpunt in Wijbosch schaft een 

electrisch busje aan om het vervoer van en naar Wijbosch binnen Meierijstad te faciliteren. Met het 

wegvallen van lijn 159 (Veghel-Schijndel-Den Bosch) komt er geen openbaar vervoer meer door de kern. 

 

De dorpscoὃperatie Het Middelpunt  heeft hiertoe subsidies aangevraagd. Gelden zijn toegezegd door 

gemeente, Rabobank en dorpsrada zelf. Bij het Oranjefonds is subsidie aangevraagd voor dit Vervoer op 

Maat. Zodra hier een positief bericht op komt kan er een goede tweede hands electrische bus worden 

aangeschaft.  

Hiervoor is opnieuw een groep vrijwilligers nodig. Inmiddels hebben zich 4 chauffeurs gemeld. 

 

Desgevraagd wordt aangegeven dat de bus van Laverhof alleen op de woensdag beschikbaar is voor de 

dorpsraad. Reden waarom is gekozen voor de aanschaf van een eigen eletriche bus voor bijv. 

boodschappen naar de markt naar de arts binnen de regio Meierijstad. 

 

Een electrische bus heeft maar een beperkte radius of dit de juiste oplossing is vraagt de vergadering 

zich af. Een andere bus is echter erg prijzig en niet duurzaam, is de reactie vanuit het bestuur. 

 

Vervoersaanvragen zullen via het Middelpunt verlopen, het motto van het middelpunt is immers “hart 

voor elkaar”. De inwoner staat in het Middelpunt centraal en  in dit samenwerkingsverband bepalen de 

bewoners welke diensten met elkaar worden opgezet. Er zijn al bepaalde ideëen die nog nader moeten 

worden uitgewerkt, echter ook afhankelijk van het aanbod en de vraag. 

 

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

     ------------      

ho/22.02.2017 


