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1.

Opening
Om 20.00 uur opent de voorzitter de openbare wijkraadvergadering en heet iedereen welkom.

2.

Vaststellen Notulen 05-06-2018
De notulen wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

Evaluatie van punten uit de vorige vergadering
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Er bestaan vragen over het plaatsen van papiercontainers. De afvalstoffendienst is aanwezig.
Dit punt wordt tijdens agendapunt 5 besproken.
4.

Energiebesparing, duurzame energie en het energielandschap
De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft als doelstelling om in 2050 klimaatneutraal te zijn.
Dit willen ze gaan bereiken door:
50% Energie besparen en 50% duurzaam energie opwekken.
Op dit moment zijn er in de gemeente zo een 20.000 zonnepanelen en 6.000 geïsoleerde
woningen. Daarnaast rijden er al veel elektrische stadsbussen. Deze moeten op den duur
worden geladen met duurzaam opgewekte energie.
In de stad zijn nu 300 laadpunten voor elektrische auto’s en er staat een windturbine op de
Treurenburg.
Ook is er gestart met het gebruiken van LED-verlichting in de straatlantaarns.
De visie Energielandschap betreft een samenwerking met de gemeente Oss om samen te
kijken naar het gebied Rosmalense,- Lithse en Geffensepolder en zo een belied te bepalen
romdom de mogelijke inzet van windturbines en/ of zonneparken. Er wordt gekeken naar de
locaties, hoeveel parken/turbines en onder welke condities.
Er is nog geen enkel gemeentelijk besluit genomen om ergens in dit gebied zonneparken en/of
windturbines toe te staan.
Bewoners worden betrokken om mee te denken. Er zijn al bijeenkomsten geweest en er zullen
er meerdere worden gepland. Na een eerste opzet zal er wederom met belanghebbende en
belangstellende naar de plannen worden gekeken. Hierbij zullen alle voors ent tegns worden
meegenomen.
Deze ideeen zullen worden uitgewerkt tijdens werksessies met omwonende en organisaties.
Hierna start pas de 2e fase: Verkenning van het Poldergebied.
Medio 2019 moet de 2e fase worden afgerond.
Hierna start de 3e fase waarin er gekeken wordt naar het milieu effect.
Medio 2022 zal er een definitief besluit worden genomen over het al dan niet toestaan van
zonneparken en/of windturbines in het gebied Rosmalense,- Lithse en Geffensepolder.
Het Bossche Broek valt buiten dit poldergebied.
Vraag van bewoner: Wat kan de gemeente doen om te helpen bij het verduurzamen van mijn
huis? Deze hulp bestaat uit een adviesgesprek. Er bestaan geen subsidieregelingen.
Wel zit er een belastingvoordeel aan.

5.

Pilot nieuwe communicatie op de afvalcontainers
Er zijn stickers geplaatst op de afvalcontainers om bij plaatsing van afval tegen te gaan.
Blijkbaar vallen de stickers niet op. Ze zijn door de aanwezigen niet opgemerkt.
Een bewoner geeft als suggestie om met rode kruizen te gaan werken.
De gemeente heeft gekozen voor een positieve benadering. Daar om is er niet gekozen voor
de rode kruizen.
De containers bij de Zuiderpassage blijven een probleem. Wordt hier wel serieus naar
gekeken vragen bewoners zich af.
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Ja, wel degelijk. Er zijn de laatste tijd regelmatig bekeuringen uitgedeeld aan op heterdaad
betrapte personen. Helaas wordt er bij het doorzoeken van de vuilniszakken geen persoonlijk
herleidbare informatie aangetroffen.
Bewoner meldt het missen van een papiercontainer in de Platostraat. Hier zal naar worden
gekeken.
De papiercontainers zijn niet gebruiksvriendelijk. Klep blijft niet openstaan. Hierdoor is het
voor bewoners die gebruik maken van bijvoorbeeld een rollator, erg lastig om de container te
hanteren.
6.

Luchtwacht Den Bosch
Ben van Bennekom is een wijkbewoner en maakt zich zorgen over de luchtkwaliteit in de
stad. Hij heeft een presentatie gegeven over de situatie en de gevaren in Den Bosch.
Voor meer informatie: denbosch@luchtwacht.nl of 06-41076173
Er is gestart met het ophalen van handtekeningen. Bij voldoende handtekeningen kan de
petitie “Recht op gezonde lucht” aangeboden worden.
Aanmelden als luchtwachter is mogelijk via bovenstaande contactgegevens.

7.

AVG
Leden van de wijkraad zijn bezig met het op stellen van een privacyverklaring en de
uitwerking hiervan, om zo te voldoen aan de nieuwe regels van de AVG.
Een korte introductie van de verklaring is gegeven.
Zodra de verklaring gereed is, zal deze worden gecommuniceerd.

8.

Rondvraag
 Compliment van een bewoner: Fijn dat de seniorenraad is toegevoegd aan de wijkraad
en dus niet verloren gaat.
 Vlinderbroek was voor het 5e jaar op rij een geslaagd Bouw-feestje
 Op 8 december zal “Vier de Winter” plaats vinden bij In de Roos

9.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering, dankt iedereen voor zijn of haar inbreng en hoopt allen
weer te zien op de volgende vergadering, dinsdag 11 december 2018.
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