Overleg Buren over Heesch West 2.0 20-07-2021
Aanwezig: Hans Hendriks, Nico van Nuland, Giel van de Akker, Ton van de Leest, Roy Geers,
Frank den Brok, Paul van Dijk, Frenk Sprangers, Lard van de Veerdonk
•

Welkom

•

Actuele zaken
- verslag vorige keer 07-06-2021
Giel: Wordt het rapport van de Rabobank niet meer geupdate?
Paul: Dat is niet aan de orde. Gesproken met directeur Peter de Bruin. Vooral over de
behoeft en ambitie Heesch West. Zaken als sterkere regionale scope, duurzaamheid en
de mogelijke clusters van bedrijven etc en de positie van de Rabobank daarin. Zij willen
meedenken hoe collectieve voorzieningen qua financiering/business case mogelijk
kunnen worden gefaciliteerd. Banken kijken bij bedrijfsfinanciering ook steeds meer
naar duurzaamheid/toekomstvisie bedrijven. Ze hebben vertrouwen in de locatie en
krachtige ondernemers die er komen.
Giel: Goed dat dit lijntje er is!
Ton: Hoe zien ondernemers die mogelijkheid van clusters?
Paul: Er zijn ondernemers die meerwaarde zien en samen oriënteren.
Verslag is goedgekeurd
- inhoudelijke terugblik bijeenkomsten: zijn er thema’s naar voren gekomen die op de
agenda moeten?
Roy: we hebben tijdens de bijeenkomsten vragen beantwoord die vooraf
binnenkwamen en tijdens de avond. Ook de vragen die nieuw binnen zijn gekomen zijn
beantwoord.
Hans: De opzet van de uitzendingen was goed. Goed geregeld, mensen hebben veel
opgestoken van de online bijeenkomsten. Noodgedwongen moest alles online, wat
ook wel wat voordelen gaf: later terugkijken is handig.
Roy: Online heeft voor- en nadelen. Het blijft zoeken en aanpassen aan wat kan en
wenselijk is.
Giel: Eens met Hans, we zagen de onderwerpen langskomen die in ons burenoverleg
besproken worden. Dat heeft goed gewerkt.
Ton: De bijeenkomsten hebben bijgedragen aan vergroten van het draagvlak. Net als
de landschapssessies
Giel: Thema wat nog uitdieping behoeft is bijvoorbeeld hoe de Ruitersdam en
ontsluitingsweg eruitzien?
Paul: Die wordt onderdeel van het proces rond landschappelijke inpassing.
Giel: Verder nog behoefte aan uitleg over nulmeting en monitoring.
Paul: Wellicht goed als we bij de dorpsraad uitleg geven over bevindingen
verkeersonderzoeken en monitoring bespreken. Aandacht aan besteden met ook
Leefbaar Nuland erbij.

- ander actuele zaken
Paul: Uit de sessies met Esther Kruit kwamen wat zorgen naar voren als het gaat om
wandelen/recreatie/kleine horeca. Dat vind ik verrassend.
Paul: Veel vragen binnengekomen over dat het alleen mogelijk zou zijn om schade- en
gezondheidsclaims in te dienen als je ook een zienswijze indient. Bleek dat op een flyer
van EOHW die indruk gewekt is. Die info is niet correct. Sommige bellen direct n.a.v.
de flyer en dan is het de zorg weg te nemen. Vermoedelijk zijn er veel meer met deze
zorg maar bellen die niet. Zullen we neem ik aan zo ook in zienswijzen terugzien.
Giel: Wij hebben als dorpsraad deze zorgen niet ontvangen.
Hans: Wij ook niet. Begreep dat het speelt, maar niet in de dorpsraad.
Ton: bij ons ook niet. Wij hebben alle objectieve info gedeeld in de Echo. Verder geen
signalen ontvangen als dorpsraad.
Roy: ik zie ook op Facebook dat er bijvoorbeeld wordt gemeld dat er 7.000
vrachtwagens door Vinkel komen. Dat klopt niet, gaat niet om vrachtverkeer en de
aantallen zijn bovendien veel lager. Zo zijn er helaas meer berichten die een niet het
juiste beeld schetsen.

Thema’s
- Ontwerpbestemmingsplan
Paul: we hadden vorige week zo’n 133 zienswijzen binnen. Nu komen vanuit Vinkel
reacties binnen n.a.v. een actie bij de supermarkt en zien we EOHW-brief. Dat is
een significant aantal, maar geen 1.300. Ook voor een deel weer aanzienlijk aantal
identiek zienswijzen.
Giel: Leefbaar Nuland heeft een achterban die mogelijk met zienswijzen hun
belang steunen.
Paul: We hebben nog niet alles gezien.
Roy: Goed als mensen behoefte hebben te reageren, dat ze dat doen.
Nico: En mag het ook online? Is niet helemaal duidelijk.
Paul: staat wel helder aangegeven dat online indienen niet kan. We hebben een
paar mails gehad met zienswijzen. Die hebben ook terugkoppeling gehad dat dat
niet op die manier kan.
Ton: in ’s-Hertogenbosch kun je met je DigiD digitaal via de site van de gemeente
een zienswijze indienen, maar bij de andere gemeenten moet het met de post.
- Landschappelijke inpassing
Paul: 3 wandelingen geweest, ik ben bij 2 wandelingen aangesloten. Veel mensen
waren erbij. Naast omwonenden ook natuur- en milieuorganisaties als IVN,
Landschapsbelang Maasdonk. Esther heeft veel inspiratie gehaald uit de
wandelingen. Mensen konden op kaartjes ideeën en opmerkingen geven. Die
worden meegenomen in de schetssessie van morgen.
Giel: Hoe worden andere geluiden meegenomen, niet iedereen kan bij de
schetssessie zijn natuurlijk.

Paul: We hebben wandelingen gemaakt met zo’n 80 mensen. Dus veel kans om
inbreng te hebben, aanvullend ook met een avondwandeling extra gelegenheid
geboden. Esther gaat aan de hand van bijeenkomst met omgeving in de Pas morgen
met de schetsen verder richting bepalen.
Giel: heeft iedereen de mogelijkheid gehad? Was dat duidelijk?
Roy: Op de bijeenkomsten die we online hadden, in nieuwsbrieven en in speciale
pagina’s in de krant hebben we er aandacht aan besteed. We hebben breed
geïnformeerd.
Ton: misschien aardig om Esther Kruit uit te nodigen om haar bevindingen te delen?
Paul: goed voorstel om haar uit te nodigen
Ton: hoe is de buurt meegenomen bij deze sessies?
Frenk: Verschillende mensen van EOHW hebben deelgenomen aan de wandelingen.
Ook een ondernemer uit regio die zich wil vestigen. Was een interessante dialoog.
Iedereen die zich heeft aangemeld voor vervolgbijeenkomst in de Pas morgen kan erbij
zijn, we hebben niemand hoeven teleurstellen.
-

-

•

Verkeer
Paul: voortgangsoverleg met LN: verschil van inzicht kennen we. We blijven goed in
gesprek. Ook gesprek met Fietsersbond. Afgelopen vrijdag situatie bij rotondes en
Coppensdijk tijdens bijeenkomst besproken.
Nico: de situatie bij hotel Nuland moet goed bekeken worden.
Paul: We onderzoeken voorrangsregeling, een zorg die niet slechts vanwege Heesch
West aan de orde is maar vanuit Heesch West wel specifieke aandacht heeft en waar
mogelijk optimalisatie kan worden meegenomen.
Nico: Er zijn ook zorgen over de oversteek bij Van der Valk en snelheid verkeer.
Paul: De fietsersbond heeft ook reactie gegeven op de plannen voor Heesch West. Ze
zijn in het algemeen positief over de aandacht voor veilige routes en aandacht voor
bereikbaarheid BT per fiets. Ook over de tunnel bij verkeerspunt
Weerscheut/Bosschebaan zijn ze positief. We hebben waardevolle feedback gehad.
Giel: Er is ook nog reactie via de heren Verhallen en Van Herpen gekomen met vragen
over de komst van 2 tankstations.
Paul: Ze hebben met Frank den Brok en met mij contact gehad. Beeld bij zorgen klopt
niet. Er komen ook geen 2 tankstations.
Planning komende periode
Paul: we gaan aan de slag met zienswijzen en werken verder aan het vaststellen van
het plan. We hebben op 10 september een dagelijks bestuur overleg waarin
verschillende zaken m.b.t. mogelijke wijzigingen aan de orde komen. Tijdens ons
volgende burenoverleg kunnen we dieper ingaan op de zienswijzen en
landschappelijke inpassing.
Uitbreiding/aanpassing samenstelling overleg
Giel: Mogelijke uitbreiding van Buren Heesch West met vertegenwoordiging
ondernemers, landschapsinrichting en participatie opgewekte energie bijvoorbeeld.
Paul: Goed om over nadenken hoe we dit overleg in de toekomst invullen. Wat doen we in de
volgende fase met agenda, frequentie en deelnemers. Een iets andere invulling is

wellicht passend.
Ton: De volgende fase vraagt misschien een andere manier van kijken.
Giel: Fijn dat we dit bespreken en er met elkaar over na gaan denken.
•

WVTTK
Ton: wij hebben als dorpsraad een zienswijze ingediend en volgen de verdere
ontwikkelingen.
Giel: Fijn dat we vanavond een extra sessie hadden. Wij hadden gevraagd om nog een
keer bij elkaar te komen. Voelt goed dat dit zo geregeld is.
Paul: In de gemeenten zijn moties geweest rond voorrangsregeling lokale bedrijven. In
Bernheze is deze aangenomen. In ’s-Hertogenbosch komt deze na de vakantie in de
commissie en daarna wordt deze geagendeerd in de raad. En in Oss wordt de motie
ook nog behandeld. De lijn is constructief, waarbij het de vraag is of een gedetailleerde
ladder past.
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