VERSLAG WIJKRAADBIJEENKOMST MAASPOORT
SCC De Schans – 6 april 2017
Aanwezig:

Vijftien wijkbewoners en tien andere geïnteresseerden,
waarvan twee met spandoek “Tegen Windmolens”

Verhinderd:

Er zijn zeven afmeldingen ontvangen

Gastsprekers: Sylvia van Manen, Joep Mol, Ronnie van Gaal,
Bert Migchielsen
1.

Opening
Wijkraadbestuurslid Maciek Boomsma heet alle aanwezigen om 19:30 uur van harte welkom bij deze
openbare bijeenkomst van wijkraad Maaspoort. De gemeenteraad wil in mei een besluit nemen rond het
windparkinitiatief De Rietvelden, waarover de laatste maanden veel is geschreven. Vermoedelijk leven
ook in onze wijk vragen over de voorgestelde plaatsing van meer windturbines “in onze achtertuin”.
Vanavond laten we daarom graag o.a. twee verschillende gastsprekers hierover aan het woord.

2.

Presentatie mogelijke gezondheidseffecten windmolens – Sylvia van Manen
Allereerst geeft Sylvia van Manen, huisarts te Engelen, een presentatie (zie aparte bijlage) over de
mogelijke effecten van windmolens op de volksgezondheid. Zij heeft dit gebaseerd op een onderzoek van
mevrouw Perreira, een Portugese onderzoekster naar laag frequent geluid, dat langere afstanden door
structuren heen aflegt. Mevrouw Van Manen hoopt dat in Engelen ook dit LFG gemeten kan worden
voordat molens worden geplaatst en later vergeleken kan worden met metingen als de molens er staan.
De overheid onderzoekt LFG nog niet voldoende. Veilige afstand is moeilijk te bepalen omdat geluid door
gebouwen heen gaat. Er is een algemene geluidsnorm, maar geen norm voor afstand tot windmolens.
Mw. Van Manen is ook voorstander van groene energie, maar ziet liever windmolens op zee (daar meer
wind dan op land), zeker omdat turbines op land ook niet nodig zijn om de energiedoelstellingen te halen.
Mw. Perreirra zag over de periode 1980 – 1986 neurologische veranderingen na blootstelling aan LFG
gedurende de dag, terwijl ook andere gezondheidsklachten werden geconstateerd, zoals een toename
van luchtwegproblemen. Zij deed daarna dierproeven die vergelijkbare resultaten lieten zien, terwijl
volgens haar ook bij dieren in de nabije omgeving van windmolens gezondheidseffecten waren te zien.
WHO doet onderzoek net als de Deense overheid. Recent zijn in Houten aanpassingen aanbevolen aan
de turbinebladen i.v.m. pieptoon. In Nederland is er onbekendheid van overlast voor omwonenden en
gebrek aan degelijk onderzoek door TNO en RIVM. We kunnen gezien de mogelijke gezondheidsrisico’s
naast het verbeteren van het rendement van de huidige molens, beter zoeken naar alternatieven en
nieuwe technieken dan meer windmolens op land plaatsen, concludeert mevrouw Van Manen.

3.

Presentatie Bossche Windmolen West – Joep Mol
Daarna geeft Joep Mol, medeoprichter en voorzitter van Coöperatieve Vereniging Bossche Windmolen
West (voortgekomen uit Energie Coöperatie 073), meer uitleg over dit burgerinitiatief zonder winstoogmerk (zie presentatie). Wind is een efficiënte methode om energie op te wekken. Door lokaal groene
energie op te wekken en de opbrengst van die windenergie voor de directe omgeving te gebruiken,
kunnen we actief bijdragen aan een klimaatneutrale stad. Uitgangspunt is dat bewoners er geen overlast
van moeten hebben en dat als de molens er komen, dan zouden ze eigenlijk ook van de burgers moeten
zijn. Die oproep heeft geleid tot één coöperatieve windmolen van/voor ca. 2.800 omliggende huishoudens
en kleine bedrijven. Het plan is in 2014 gepresenteerd en heeft geleid tot 185 inschrijvingen vanuit heel
Den Bosch. Draagvlak zal straks moeten blijken uit het daadwerkelijke aantal inschrijvingen. Maaspoort
kan helaas [nog] niet aansluiten omdat deze wijk niet in de zogenaamde postcoderoos valt. BWW heeft
voor dat postcoderoosprincipe gekozen i.v.m. gebiedsfonds (overheidsstimulering duurzame energie), het
maatschappelijk rendement en het feit dat iedere bewoner binnen de postcoderoos dan kan meedoen.
Gast Adri van Offenbeek merkt op dat de Dorpsraad Nuland op het vinkentouw zal blijven zitten i.v.m. de
plannen voor het bouwen van maar liefst zestig windmolens in de polder tussen Nuland en Oss.
Na bovengenoemde presentaties vertrekken een tiental externe aanwezigen (inclusief spandoek).

4. Kennismaking met nieuwe wijkmanager – Ronnie van Gaal
Sinds 1 maart 2017 is Ronnie van Gaal de nieuwe wijkmanager voor de wijken Maaspoort, Empel en
Engelen-Bokhoven. Een drukke uitdagende verbindende baan, zoals hij de afgelopen vijf weken al heeft

kunnen ervaren. Ronnie woont zelf in de wijk en heeft 50 -60% van zijn tijd beschikbaar voor Maaspoort.
Hij noemt een paar concrete zaken, waarmee hij kennis heeft gemaakt en aantal punten die hij zoveel
mogelijk samen met wijkbewoners de komende tijd wil aanpakken. In Maaspoort leeft het windmolenproject lang niet zo sterk als in Engelen/Bokhoven (waar veel oppositie is), zoals ook blijkt uit de beperkte
opkomst vanuit de wijk zelf vanavond. Recent schietindicent aan de Stapelen heeft met snelle actie van
alle betrokkenen, m.n. op gebied van veiligheid voor de wijk, geleid tot een tijdelijk gebiedsverbod voor de
huidige bewoner. Centrale rol en huiskamerfunctie van SCC De Schans is een van zijn aandachtspunten.
Hier wordt op dinsdag 11 april een inloopbijeenkomst georganiseerd voor omwonenden en andere wijkbewoners over de plannen die de gemeente heeft om een deel van de busroute (t.w. de lus Fleringen,
Polderwaard, Marie Koenenlaan en Troelstradreef) na de zomervakantie te herstraten. De wijkmanager is
van mening dat er, vergeleken met andere wijken, in Maaspoort een sterk sociaal wijkteam is onder
leiding van Cinthy Meulblok. Hierdoor kan samen met de Divers wijkwerkers ook preventief actie worden
genomen naar buurten die richting “aandachtsbuurten” dreigen te ontwikkelen. Ander punt zijn de vele
overlast van hondenpoep meldingen (soms 65 in 1 week), waardoor de gemeente de komende weken
meer zal gaan schoonmaken. Er is geld vrijgemaakt voor een nieuwe aanpak van het Van Zwietenpark
(Noorderplas als onderdeel van “Plassenplan” terug te vinden op de website van de gemeente) waarbij
ook bewoners worden uitgenodigd creatief mee te denken. Aanpak overlast vrachtverkeer voor de direct
omwonenden bij het winkelcentrum Lokerenpassage (achterkant AH) is moeizaam verlopen. Afgelopen
zondagmiddag zijn twintig mensen onwel geworden door lijmdampen, afkomstig van de verbouwing van
supermarkt Jumbo. Op last van de brandweer en politie werd het winkelcentrum onmiddellijk gesloten,
terwijl de ingangen onder bewaking wel volledig open zijn gezet om flink te luchten, terwijl de bewoners
van de appartementen boven het winkelcentrum het advies kregen om hun woningen ook goed door te
luchten. Het winkelcentrum kon maandag gewoon weer open, terwijl er apparaten staan om de lucht te
verversen.Ten slotte wijst de heer Van Gaal op het wijkbudget (voor Maaspoort is € 75.000 beschikbaar)
waarvoor leuke ideeën en initiatieven van harte welkom zijn, want we lopen achter bij andere wijken.
5.

Ontwikkelingen winkelcentrum Maaspoort – Bert Mighielsen & Robert van der Fange
Bert Migchielsen (voorzitter winkeliersvereniging winkelcentrum Maaspoort) vertelt de aanwezigen dat het
winkelcentrum eigendoom is van Dela. In recent overleg zijn toezeggingen gedaan en hebben winkeliers
hun gal gespuwd over de soms starre houding van de eigenaar. Ledverlichting wordt binnenkort geplaatst
terwijl ook de vloer moet worden aangepakt (kapotte tegels e.d.). Daarna zou de buitenkant/luifel van het
winkelcentrum aan de beurt zijn, want die kan ook een update gebruiken. Voor de leegstaande Levix shop
zijn gesprekken met gegadigden gaande. Voormalige ABN pand en de viswinkel zullen mogelijk worden
samengevoegd om meer belangstellenden te trekken, waarbij de ingang uit veiligheidsoverwegingen dan
wordt verplaatst naar de binnenzijde van het winkelcentrum. Het pand van de Rabobank is pas verkocht,
waarbij de koper nog bezig is met de benodigde vergunningen voor een frietzaak. Als dit doorgaat zijn er
op termijn dus twee cafetaria’s bijna naast elkaar aan de Maaspoortweg, merkt een wijkbewoner op.
Het pand (dat eigendom is van Expert) naast kapper Hoepelman staat weer leeg, na diverse tijdelijke
invullingen. Tot slot vraagt de heer Migchielsen speciale aandacht voor de komende moederdagactie in
het winkelcentrum, waarbij vicevoozitter Robert van der Fange de leuke bijbehorende poster toont.

6.

Afsluiting
Aangezien enkele vragen tussendoor al zijn gesteld en beantwoord, vervalt het vragenrondje.
Vervolgens wordt deze bijeenkomst om 21:35 uur gesloten door Maciek Boomsma met dank voor de
aandacht en de hoop op een grotere belangstelling tijdens de volgende wijkraadbijeenkomst in juli.

Bijlagen:
- Presentatie mogelijke gezondheidseffecten windmolens
- Presentatie burgerinitiatief Bossche Windmolen West
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