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Verslag overleg 3 Dorpsraden en Wijkraad Kienehoef met B&W. 
 
Datum	  	   :	  24	  november	  2014	  
Tijd	   	   :	  20.00	  uur	  
Plaats	   	   :	  Ontmoetingscentrum	  de	  Beckart,	  Oude	  Lieshoutseweg	  7,	  Nijnsel	  
Aanwezig	   :	  	  
Namens	  gemeente	  Sint-‐Oedenrode:	  	   wethouder	  J.	  van	  Burgstede	  (J.B.)	  
	   	   	   	   	   wethouder	  A.	  van	  der	  Heijden	  (A.H.)	  
	   	   	   	   	   burgemeester	  P.	  Maas	  (P.M.)	  
	   	   	   	   	   beleidsmedewerker	  L.	  Vos	  (L.V.)	  
	   	   	   	   	   M.	  Rijkers	  (M.R.)	  
Afgemeld:	   	   	   	   wethouder	  J.	  Hendriks	  -‐	  van	  Kemenade	  (J.H.)	  
Welzijn	  de	  Meierij:	   	   	   G.	  Jochems	  (G.J.)	  
	   	   	   	   	   J.	  Forsten	  	  (J.F.)	  
Bureau	  ZET:	   	   	   	   adviseur	  T.	  van	  Aalst	  (T.A.)	  
Dorpsraad	  Boskant:	   	   	   F.	  van	  den	  Heuvel	  (F.H.)	  
	   	   	   	   	   W.	  Hanegraaf	  (W.H.)	  
	   	   	   	   	   A.	  Jacobs	  (A.J.)	  
Dorpsraad	  Olland:	   	   	   H.	  Kastelijn	  (H.K.)	  
	   	   	   	   	   W.	  van	  Vugt	  (W.V.)	  
	   	   	   	   	   W.	  Sporken	  (W.S.)	  
	   	   	   	   	   J.	  van	  Hoof	  (J.H.)	  
Dorpraad	  Nijnsel:	   	   	   D.	  de	  Louw	  (D.L.)	  
	   	   	   	   	   R.	  Voss	  (R.V.)	  
	   	   	   	   	   F.	  Mabesoone	  (F.M.)	  
Wijkraad	  KCK	  (in	  oprichting):	   	   A.	  Wilcke	  (A.W.)	  
	   	   	   	   	   N.	  van	  Manen(N.M.)	   	  
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1.	  Opening.	  
	  
De	  voorzitter	  R.V.	  heet	  iedereen	  van	  harte	  welkom.	  We	  doen	  een	  kort	  voorstelrondje	  omdat	  er	  nogal	  
wat	  nieuwe	  gezichten	  zijn.	  
	  
2.	  Verslag	  vorige	  bijeenkomst	  23	  juni	  2014.	  
	  
Er	  zijn	  geen	  op-‐	  of	  aanmerkingen	  op	  het	  verslag	  van	  de	  vorige	  vergadering.	  Het	  verslag	  kan	  officieel	  
worden	  vastgelegd.	  
	  
3.	  Vaststellen	  agenda.	  
	  
Voorstel	  om	  gezamenlijke	  agendapunten	  tegelijk	  te	  behandelen.	  
Agendapunt	  8.2.	  wordt	  naar	  voor	  geschoven	  zodat	  	  M.R.	  daarna	  kan	  bepalen	  of	  hij	  de	  vergadering	  
verder	  bijwoont	  of	  de	  vergadering	  verlaat.	  
Agendapunt	  8.3.	  wordt	  verschoven	  naar	  	  de	  volgende	  vergadering	  i.v.m.	  afwezigheid	  van	  J.H..	  



	  
8.2./	  5.1.	  Veiligheid.	  
	  
M.R.	  geeft	  uitleg	  over	  het	  Buurt	  Informatie	  Netwerk	  (B.I.N.).	  Het	  is	  een	  digitaal	  netwerk	  m.b.t.	  
veiligheid.	  De	  bedoeling	  is	  om	  een	  B.I.N.	  coördinator	  per	  wijk	  of	  kerkdorp	  te	  vinden.	  Er	  zal	  begin	  2015	  
begonnen	  worden	  met	  een	  pilot	  in	  2	  wijken	  met	  's-‐Hertogenbosch	  als	  voorbeeld	  voor	  de	  te	  
gebruiken	  applicatie.	  Er	  zal	  een	  oproep	  geplaatst	  worden	  op	  de	  web-‐site	  van	  de	  verschillende	  
Dorpsraden.	  Men	  kan	  een	  url	  openen	  van	  APPRAADdigitaal	  of	  www.sint-‐oedenrode.nl	  -‐-‐
>Herindelingontwerp.	  
Opmerking	  vanuit	  Olland	  over	  de	  bereikbaarheid	  van	  diverse	  mobiele	  telefoon	  netwerken.	  Wat	  moet	  
men	  doen	  als	  er	  acute	  hulp	  nodig	  is	  en	  er	  is	  geen	  bereik.	  Tip	  is	  om	  zoveel	  mogelijk	  persoonlijk	  te	  
klagen	  bij	  de	  betreffende	  provider.	  
	  
4.	  Agendapunten	  Dorpsraad	  Boskant.	  
	  
4.1.	  /5.2./6.1.	  Glasvezel/snel	  internet	  buiten	  gebied.	  
	  
Internet	  in	  het	  buiten	  gebied	  is	  hard	  nodig.	  Er	  zijn	  veel	  agrariërs	  die	  afhankelijk	  zijn	  van	  snel	  internet.	  	  
J.H.	  zegt	  dat	  ze	  onderzoek	  willen	  laten	  doen	  naar	  de	  mogelijkheden,	  samen	  met	  ZLTO	  en	  een	  aantal	  
bedrijven,	  maar	  dat	  dit	  al	  veel	  geld	  kost.	  Waarom	  wordt	  er	  niet	  centraal	  iets	  geregeld.	  Samen	  sta	  je	  
toch	  veel	  sterker.	  Wat	  is	  de	  rol	  van	  de	  gemeente.	  J.B.	  zegt	  dat	  dit	  probleem	  in	  heel	  Oost-‐Brabant	  
speelt.	  Er	  is	  al	  een	  werkgroep	  mee	  bezig.	  Een	  wethouder	  uit	  Schijndel	  zit	  in	  de	  werkgroep.	  Er	  moet	  
echter	  wel	  schifting	  worden	  gemaakt	  in	  mobiel	  telefoon	  bereik	  (provider)	  en	  internet	  (initiatief	  bij	  de	  
provincie).	  Slecht	  bereik	  van	  telefoonnetwerk	  zelf	  melden	  bij	  de	  provider.	  Als	  de	  provider	  geen	  
gehoor	  geeft	  dan	  kan	  de	  gemeente	  ingeschakeld	  worden.	  K.P.N.	  heeft	  al	  een	  koperleiding	  van	  de	  
kern	  naar	  de	  kerkdorpen	  Olland	  en	  Boskant	  lopen	  van	  60mB.	  De	  aansluitingen	  moeten	  nog	  geregeld	  
worden.	  Vanuit	  de	  Dorpsraden	  zou	  er	  een	  contactpersoon	  na	  het	  overlegorgaan	  moeten	  gaan.	  Er	  zijn	  
nu	  4	  vertegenwoordigers	  voor	  19	  gemeenten.	  Wie	  wil	  er	  namens	  de	  Dorpsraden	  naar	  toe.	  
Aanmelden	  via	  J.B..	  Communicatie	  via	  het	  secretariaat	  en	  de	  website.	  
Het	  geld	  wat	  de	  provincie	  beschikbaar	  stelt	  is	  als	  lening	  en	  niet	  als	  financiering	  bedoeld.	  Bij	  de	  
gemeente	  staat	  het	  niet	  op	  de	  begroting	  en	  ook	  niet	  in	  het	  sociaal	  plan.	  De	  financiering	  zou	  via	  de	  
O.Z.B.	  betaald	  moeten	  worden.	  Het	  plan	  moet	  voor	  het	  hele	  buitengebied	  worden	  uitgewerkt.	  
Daarna	  zou	  in	  delen	  het	  netwerk	  moeten	  worden	  aangelegd.\	  
	  
4.2.	  Vacature	  dorpsraden	  bij	  PBO	  TV-‐Meierij.	  
	  
W.H.	  was	  tot	  nu	  toe	  afgevaardigde	  vanuit	  de	  Dorpsraden	  contactpersoon	  met	  PBO	  TV-‐Meierij.	  
W.HPBO	  TV-‐Meierij.	  kan	  echter	  nooit	  op	  de	  vergaderingen	  aanwezig	  zijn.	  Er	  is	  dus	  een	  vacature	  om	  
vanuit	  de	  Dorpsraad	  deel	  te	  nemen	  aan	  de	  vergaderingen.	  Rouleren	  is	  lastig	  maar	  kan	  wel.	  De	  
vergaderingen	  zijn	  ongeveer	  4	  x	  per	  jaar.	  De	  andere	  vacature	  moet	  breed	  worden	  uitgedragen	  
vanwege	  de	  vergunning	  van	  PBO	  TV-‐Meierij.	  	  
	  
4.3./6.3.	  Rol	  dorpsraden	  heden/na	  fusie	  en	  aanpassing	  convenant.	  
	  
Op	  1	  januari	  gaat	  de	  nieuwe	  gemeente	  van	  start.	  A.s.	  donderdag	  (27	  november)	  wordt	  er	  in	  de	  
verschillende	  raadsvergaderingen	  gestemd	  over	  de	  fusie.	  (Inmiddels	  is	  bekend	  geworden	  dat	  alle	  
gemeenteraden	  instemmen	  met	  het	  voorgenomen	  fusieplan).	  De	  inwoner	  blijft	  het	  uitgangspunt.	  De	  
bestuurlijke	  filosofie	  gaat	  bepalen	  wat	  de	  rol	  van	  de	  Dorpsraden	  wordt/blijft.	  De	  nieuwe	  gemeente	  
krijgt	  35	  raadsleden.	  De	  vertegenwoordigde	  partijen	  nemen	  deel	  in	  de	  nieuwe	  gemeenteraad.	  
De	  "	  Nieuwe"	  	  plaatsnaamborden	  worden	  bijv.:	  Sint-‐Oedenrode	  (gemeente	  Meierijstad)	  of	  Boskant	  
(gemeente	  Meierijstad).	  Het	  fusiedocument	  is	  openbaar	  en	  te	  downloaden.	  
	  



5.	  Agendapunten	  Dorpsraad	  Olland.	  
	  
5.1.	  Woningbouw.	  
	  
Op	  maandag	  1	  december	  is	  er	  een	  bijeenkomst	  met	  J.B.	  in	  Olland	  over	  dit	  onderwerp.	  

	  
6.	  Agendapunten	  Dorpsraad	  Nijnsel.	  
	  
6.2.	  Stand	  van	  zaken	  ISV/IDOP.	  
	  
De	  provincie	  heeft	  zijn	  handtekening	  gezet,	  zodat	  de	  uitvoering	  van	  het	  project	  kan	  starten.	  Er	  moet	  
een	  bijeenkomst	  worden	  gepland	  voor	  de	  officiële	  start	  samen	  met	  de	  pers.	  Inmiddels	  bekend	  dat	  dit	  
plaats	  gaat	  vinden	  op	  zaterdag	  6	  december	  om	  11.00	  uur.	  
	  
	  
7.	  Agendapunten	  klankbordgroep	  KCK.	  
	  
7.1.	  De	  stand	  van	  zaken	  m.b.t.	  de	  vorming	  van	  een	  wijkraad.	  
	  
G.J.	  deelt	  mee	  dat	  Frans	  zich	  vanwege	  privé	  omstandigheden	  heeft	  afgemeld	  voor	  de	  wijkraad	  en	  dat	  
zij	  tijdelijk	  de	  honneurs	  waarneemt.	  Volgende	  week	  wordt	  de	  wijkraad	  opgestart	  met	  de	  twee	  
aspirant	  leden	  A.W.	  en	  N.M..	  Statuten	  zijn	  via	  de	  Dorpsraad	  Boskant	  verkregen	  als	  voorbeeld.	  
	  
7.2.	  Stand	  van	  zaken	  betreft	  het	  project	  “	  groene	  long”	  .	  
	  
De	  speelvoorzieningen	  tussen	  de	  2	  basisscholen	  is	  goedgekeurd.	  Er	  zijn	  voldoende	  vrijwilligers	  om	  
het	  onderhoud	  te	  doen.	  
	  
8.	  Agendapunten	  Gemeente.	  
	  
8.1.	  Woningbouw.	  
	  
De	  prognose	  is	  dat	  er	  70	  woningen	  per	  jaar	  moeten	  worden	  gebouwd	  in	  Rooi.	  
	  
8.5.	  Eindhoven	  Airport	  leefbaarheidsonderzoek.	  
	  
De	  G.G.D.	  heeft	  een	  onderzoek	  gehouden	  naar	  de	  gezondheid	  van	  bewoners	  van	  de	  2e	  ring	  
gemeente	  waaronder	  bv.	  Nijnsel	  valt.	  Dit	  onderzoek	  moet	  begin	  volgend	  jaar	  klaar	  zijn.	  Er	  is	  een	  
besluit	  genomen	  over	  de	  groei.	  De	  uitslag	  komt	  eerst	  bij	  A.H.	  en	  wordt	  daarna	  als	  agendapunt	  van	  de	  
Dorpsraad	  behandeld.	  
	  
8.6.	  Infrawerkzaamheden.	  
	  
-‐	  De	  voorgestelde	  omleiding	  van	  het	  vrachtverkeer	  is	  nu	  definitief.	  Het	  is	  wachten	  op	  de	  bestelde	  
borden.	  Die	  worden	  dan	  geplaatst.	  Ook	  wordt	  de	  omleiding	  van	  kracht	  voor	  landbouwverkeer.	  
-‐	  Op	  de	  Lieshoutsedijk	  wordt	  in	  het	  voorjaar	  een	  zogenaamde	  slijtlaag	  aangebracht.	  
-‐	  De	  60	  km/u	  borden	  op	  de	  Lieshoutsewegt.h.v.	  afslag	  Weievenseweg	  staan	  te	  dicht	  bij	  de	  
asverspringing,	  waardoor	  er	  gevaarlijke	  situaties	  ontstaan.	  
-‐	  Renoveren	  van	  Boskantseweg/Bestseweg	  gaat	  in	  2015	  van	  start.	  	  Het	  wordt	  een	  raadsvoorstel.	  
-‐	  De	  grondaankopen	  voor	  de	  aanleg	  van	  het	  fietspad	  langs	  de	  Bobbenagelseweg	  zijn	  klaar.	  Men	  kan	  
in	  2015	  eindelijk	  beginnen.	  



-‐	  De	  kruising	  Pastoor	  Smitsstraat/Schootsedijk	  is	  te	  smal.	  Dit	  is	  al	  aangepast	  ,	  de	  bermen	  zijn	  niet	  	  
kapot	  gereden.	  Er	  zal	  een	  visuele	  inspectie	  plaatsvinden.	  
-‐	  Op	  de	  zwembadweg/Bremhorst	  worden	  de	  drempels	  aangepast.	  
-‐	  Er	  is	  door	  de	  verkeersadviesgroep	  in	  controle	  geweest	  bij	  de	  oversteek	  van	  de	  Schijndelseweg	  t.h.v.	  
de	  benzinepomp.	  Het	  gedrag	  van	  overstekende	  mensen	  moet	  	  ook	  verbeteren.	  

	  
9.	  Rondvraag.	  
	  
-‐	  Het	  kappen	  van	  bomen	  op	  de	  Roest	  wordt	  opgenomen	  in	  het	  onderhoudsplan.	  
-‐	  Samen	  met	  Dorpsraden	  een	  plan	  op	  stellen	  voor	  het	  onderhoud	  van	  bomen	  die	  gevaar,	  dan	  wel	  
hinder	  veroorzaken	  voor	  de	  weggebruiker.	  
-‐	  Zie	  de	  mooirooikrant	  voor	  het	  opgeven	  van	  klachten	  over	  dit	  onderwerp.	  
	  
10.Sluiting.	  
	  
De	  volgende	  vergadering	  vindt	  plaats	  op	  11	  mei	  in	  Boskant.	  


