
Notulen wijkraadbijeenkomst 23 maart 2015 

1. Hippe Happen Festival 

a. Dit betreft een culinair outdoor festival voor de gehele familie, dus ook geschikt voor kinderen 

b. Vindt plaats op 25-27 september in De Groote Wielen 

c. Voor verdere info zie www.hippehappenfestival.nl 

d. Vrijwilligers zijn welkom; kunnen zich melden via info@hippehappenfestival.nl 

2. Reggefiber 

a. Reggefiber is in gesprek met gemeente en serviceproviders om in de toekomst glasvezel aan te leggen in De 

Groote Wielen; er is nog geen concrete tijdsplanning vastgesteld 

b. Voor verdere informatie zie www.eindelijkglasveel.nl 

3. Blue House – Peter Mensingh 

a. Dit betreft een initiatief van 3 wijkbewoners om een natuurlijke duurzame manier (via planten) van het reinigen 

van afvalwater van de huizen in De Groote Wielen in te voeren 

b. De initiatief- en haalbaarheidsfase zijn uitgevoerd; nu volgt de voorbereidingsfase waarvoor zij in gesprek zijn 

met gemeente en waterschap; daarna en bij positieve besluitvorming de uitvoeringsfase 

c. Belangstellenden voor een op te richten klankbord groep zijn van harte welkom en kunnen zich aan melden bij 

Peter Mensingh via pbm@xs4all.nl 

4. Windkracht 5 

a. Rutger Janssens (wijkmanager voor o.a. De Groote Wielen) is een initiatief gestart om samen met bewoners te 

onderzoeken hoe Windkracht 5 beter benut kan worden. Op 14 april vindt een volgende openbare bijeenkomst 

plaats hierover. Een uitnodiging hiervoor volgt. Daarnaast is er een werkgroep opgericht om na te gaan hoe de 

exploitatie beter georganiseerd kan worden. 

5. Planning Nieuwbouw in De Groote Wielen 

a. Update over recente realisatie en planning nieuwe bouw activiteiten door Cees van der Kreeke – project 

manager De Groote Wielen binnen de gemeente 

b. We zullen Cees blijven uitnodigen voor toekomstige wijkraadbijeenkomsten als relevante updates te melden zijn 

6. Werkgroep Recreatie 

a. Presentatie door Marno van Broekhoven van de door de werkgroep uitgewerkte ideeën om de 

recreatiemogelijkheden rondom de waterplas te verbeteren. De werkgroep zal in de komende 2 maanden met 

de gemeente overleggen over de realisatie hiervan 

b. Belangstellenden zijn van harte welkom aan de werkgroep deel te nemen en kunnen zich aanmelden bij Marno 

van Broekhoven, Janneke Hermans of Henk van de Wouw of via info@wijkdegrootewielen.nl 

7. Verkeersveiligheid 

a. Update door Janneke Hermans over de situatie en het gepaard gaande onderzoek en overleg met de gemeente 

over de fietsoversteekplaatsen Vlietdijk en Vlinderlaan. Op 2 april vindt een volgend overleg plaats met de 

wethouder over ‘hoe verder’. 

8. Asielzoekers centrum 

a. Er zijn nog geen concrete plannen over het oprichten van een nieuw asielzoekers centrum in ‘s-Hertogenbosch.  

b. Op 18 april vindt er en gemeenteraadsvergadering plaats, waarin criteria voor het bepalen van de locatie van 

zo’n centrum besproken worden. 

c. Het Wijkraadsbestuur zal een vinger aan de pols houden. 

9. Volgende bijeenkomst 

a. De volgende wijkraadbijeenkomst zal – bij voldoende agenda punten – voor de komende zomervakantie 

gehouden worden. Nader bericht volgt. 

b. Voor meer informatie over de besproken onderwerpen verwijzen wij naar onze website 

www.wijkdegrootewielen.nl 

Genotuleerd door Reinier Gratama, 24 maart 2015 
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