
Notulen Openbare vergadering Dorpsraad Wijbosch 4 juni 2019 

 

Niet aanwezig van Bestuur: Secretaris en Penningmeester 

(Notulen in verkorte vorm later gemaakt) 

 

1 Welkom 

2 De nieuwe voorzitter stelt zich voor. (Kees Goos) 

3 De Buurtadviseur stelt zich voor. (Lianda de Vos) Zij is de link tussen bewoners en de ambtenaren. 

4 Mixx-veld. Er is een compromis gevonden voor een locatie van een verkleind mixx veld (12x17m). 

Naast de school en op grond van facilitair centrum van Laverhof. De vraag naar een nog betere 

locatie blijft, maar dit is dan ook een compromis. Aandacht wordt gevraagd voor eventuele overlast 

en de afwatering. Dorpsraad Wijbosch zal positief advies naar gemeente uitbrengen. 

5-6 Uitleg werkzaamheden van bestuur Dorpsraad door voorzitter en vraag voor nieuwe 

bestuursleden. 

7 Ontsluiting bedrijventerrein, Wijbosch broek. Bestuur geeft uitleg hoe een en ander bekend is 

geworden en welke reacties en actie dit heeft opgeroepen. De Dorpsraad Wijbosch heeft samen met 

Dorpsraad Eerde en voorzitter Schaapskooi en voorzitter NMC, een gesprek gehad met de 

wethouder. Wethouder biedt meerdere keren excuses voor hoe het verlopen is en legt uit wat het 

proces gaat worden en wanneer er participatie wordt gevraagd. De roep van de aanwezigen is 

duidelijk: geen weg door Wijbosch Broek. 

PAUZE 

8 Financien. Bestuur legt uit dat ze graag een nieuwe wijze van subsidiering willen. Indienen 

begroting en gehele bedrag ineens met verantwoording eind van het jaar. Nu vloeien er uit allerlei 

potjes subsidie stromen. 

9 Woonbehoefte Wijbosch. Stand van zaken wordt toegelicht. Na de woonvisie in juli 2018, gaan we 

verder samen met Laverhof en Gemeente. Locatie is definitief weiland Loosbraak. Laverhof is bezig 

om zich te orienteren op het gehele gebied en zal in november richting uitbrengen. Gemeente is 

obstakels van het gebied in kaart aan het brengen.  

10 AVG Secretaris is niet aanwezig, werkzaamheden buitenland. Weinig impact Dorpsraad. Krijgt 

vervolg. 

11 Watertappunt is geplaatst. Electra punt: In onderzoek is de gemeente naar locaties voor electra 

punten in alle kernen. Voor de uitvoering ervan dient nog door de raad een besluit genomen te 

worden. De Dorpsraad wil eigenlijk niet zolang wachten, en gaat actie ondernemen. 

12 VOG Meierijstad breed zal dit worden ingevoerd. 2020 verplicht. Wij gaan per werkgroep VOG 

opvragen. 

13 Standplaatsenbeleid: 6 vergunningen per week, 1 vergunning per dagdeel, 2 vergunning per 

branch mogelijk, 1 dagdeel maximaal 3 vergunningen mogelijk. Wie vergunning aanvraagt uit welke 

branch is niet aan de Dorpsraad. Men vraagt dit direct aan bij de gemeente, die vervolgens ons 

inlicht. 24 juni komt er een standplaats met Vietnameese snacks. 



14 Activiteiten: Uitleg bestuur op handen komende activiteiten. Volksfeest met kofferbaksale, zonder 

loterij. Memorial Day: 23 okt viering bevrijding van Wijbosch. Er komen militaire voertuigen 

waaronder sherman tanks, parkeren op de Eerdsebaan. Dorpsplein zal versiert zijn. Doedelzakken 

Pipes & Drums zullen door Wijbosch lopen om event aan te kondigen. Vertrek uit Wijbosch 15:30 uur 

via Plein naar markt, waar defile zal worden afgenomen door burgemeester. 

15 Rondvraag. Vraag omtrent inleverpunt luiers: via milieustraat grijze container mogelijk. 

Opmerking: er wordt nog steeds hard gereden op Wijbosscheweg en Eerdsebaan. Eigen mensen 

aanspreken. 

 

Sluiting: 10:15 uur Druk (100 personen) bezochte vergadering. 


