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Aanwezig:  zie namenlijst     te raadplegen bij de notulist.                                              
Afwezig:   zie namenlijst      ,,           ,,          ,,          ,, 
 
De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt de aanwezigen.  
 
De notulen van 28  mei 2012 worden goedgekeurd, dank aan notulist Harrie! 
 
Opmerkingen betreffende notulen: 

 Ine wil graag aanvullingen maken aangaande het vorig verslag, Cor zal contact  met haar 

opnemen  en haar aanvullingen opnemen in deze notulen. 

Ingekomen post: 
  Ad van Best zal  later  in deze vergadering reageren op  ingekomen post. 

 Kadernota Samenspraak 2012 

1. Speelplek Zoestraat, men vraagt een Jeu-de-Boulesbaan en een pingpong tafel. Ad zegt;  dat 

na de vacantie’s  de gemeente verwacht , het plan te presenteren. 

2. De leukste straat van Nederland. Persbericht gestuurd door Francis met onderwerp 

“vergroenen van buurten” 

3. Brief  werkgroep Gansepoel. Men is  even bij elkaar gekomen. Men blijft met vragen zitten. 

Henk zal midden  september contact opnemen met de betreffende wethouder. Ieder wordt 

gevraagd ideeën aan te dragen. 

4. Wim mocht een schrijven ontvangen van de nieuwe voorzitter van ASV. Hij stelt zich daarin 

voor: Francois Sleegers. Hij wil in dit schrijven een verzoek doen  via het wijkplatform, voor 

een marktkraam .(idee  LiA)  Het is wel de bedoeling dat zo’n kraam breed gebruikt gaat 

worden. Het wijkplatform zou ook  graag een paar kramen in bezit willen krijgen, ASV kan 

voor opslag zorgen. 

5. Men kreeg een mail van Huib vd Weijden.  Is het mogelijk dat de wijkkrant op eigen benen 

gaat staan en in een stichting kan worden onder gebracht? Ad zegt,  Statuten maken is geen 

sinecuren . Hij geeft enige hints hoe men dat in het vat zou kunnen gieten. 

Mededelingen. 
1. Lotgenoten, zou graag in bezit komen van een mobiele telefoon. Erwin neemt contact op 

met Miranda. 

2. Maria maakt onkosten met  haar akties “Hoge Bogt”. Zelf vindt ze dit geen groot probleem.  

De vergadering vindt dat dit behoort te worden geregeld. We praten hier niet over grote 

bedragen. De voorzitter gaat na of er bijstand kan komen van andere wijkplatformen. Nl. ook 

andere Veldhovenaren zijn betrokken bij dit project. ( zie ook vorig verslag) 

3. Blijven wijkplatformen  bestaan is de vraag.   Ad   geeft hierover een zienswijze en uitleg hoe 

e.e.a. erbij staat. Het zal De Raad zijn die beslist hoe men straks verder gaat. Men is wel van 

mening dat een wijkondersteuner onderlinge betrokkenheid , ondersteuning en 

samenspraak tussen wijkbewoners bevordert. Het pilotproject d’Ekker waar een 

wijkconciërge werd aangesteld  heeft dit  overduidelijk bewezen. De gemeente onderschrijft  
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nut en noodzaak van verdere inzet van wijkondersteuners. Hoe het met wijkplatforms gaat 

zal men af moeten wachten…aldus AD 

 
In het vorig verslag kwam de mededeling van Ine niet geheel uit de verf. bijgaand hier 
genotuleerd 
 
Ine deelt mede dat Woonbedrijf momenteel onderzoek doet in d’Ekker naar de technische 
staat van de huurwoningen. Hiervoor is o.a.  vorig jaar een enquête gehouden onder de 
huurders om te peilen welke wensen er zijn op het gebied van voorzieningen in hun woning. 
De uitslag van de enquête is inmiddels bekend. Daarnaast is en wordt er nader onderzoek 
gedaan naar de technische staat van de buitenschil van de woningen. De verwachting is dat 
er eind 2012/begin 2013 meer duidelijkheid is over wat er in de wijk staat te gebeuren. De 
uitvoering van de plannen wordt in 2014/2015 verwacht. Dit alles uiteraard nog onder 
voorbehoud. Zodra er meer bekend is, wordt het Wijkplatform daarover uiteraard door Ine 
geïnformeerd. 
 
 
Gijs.     (politie mededelingen) 
-Er vinden met dat warme weer meer inbraken in huizen plaats. Mensen zijn nonchalant en 
laten ramen en deuren open. Het inbrekersgilde is daar alert op en slaat hun slag. 
-Vrachtauto’s blijven parkeren waar het niet mag. Het blijft moeilijk dit in het gareel te 
krijgen. Tussen 08.00 en 18.00 uur mag men parkeren langs de Burgemeester v Hoofflaan. 
Wanneer surveilanten na 18.00 uur aanwijzingen geven hun voertuig naar een plaats te 
brengen waar men wel mag staan krijjgt men vaak de opmerking, dat dit niet kan daar ze 
aan hun rusttijd toe zijn,wanneer ze toch gaan rijden plegen ze een overtreding. 
-Troep in de voortuinen van woningen horen niet bij de politie. Men moet daar 
woonbedrijven op aanspreken. 
Vraag: Bij de Jan Ligthartschool verzamelen zich weer hangjongeren. Kan daar iets aan 
gedaan worden. Gijs zal bike-agenten ter plaatse sturen. 
 
 
Aktielijst 

Afgewerkte zaken worden van de lijst verwijderd.    

 
Datum 

Onderwerp Actie Door wie 

2012 Lantaarnpaal  
Borgchravestraat 26-28 

Afscherming licht 
achterzijde 

Jack / Jeroen 

5-4-12 Schilderen speeltuig 
Papevoort 

Jeroen Jack 

5-4-12 Herbestemming 
speelwerktuigen ,Verrekijker 

Robert Van lijst!!!! 

28-6-12 Actie wijkschouw Oa controle bouwafval Milieu controleur 

23-08-12 Kliko’s Wilgenakkerstr. Herhaald ingebracht Jac. 
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Rondvraag: 
Jeroen, vraagt nogmaals aandacht voor opstellen kliko’s. Hij motiveert zijn vraag en Jac gaat 
nog eens ter plaatse. 
Ad zegt dat omstreeks 4 sept. de wijkatlas uitkomt. 
Wim vraagt: Wat voor wijkplatforms kan gelden. Kan dit ook gebeuren met Buurt 
preventie’s?   (?)  
Wilbert vraagt: zouden we nog een paar tenten kunnen aanschaffen? 
Lea en Hanneke Motiveren, de aanvraag voor een marktkraam voor ASV. 
. 

 

Sluiting  ;               

 

 

Agenda wijkplatformvergadering 4 okt 2012 

 

1 opening door de voorzitter 

2 notulen 23 aug 2012 

3 ingekomen post 

4 mededelingen 

5 politiezaken 

6 werkgroep Gansepoel 

7 actielijst  

8 rondvraag 

 
De notulen van 23  aug. 2012 worden goedgekeurd, met uitzondering van onderstaande 
opmerkingen 
 
Opmerkingen betreffende notulen: 

 Ingekomen post. De kosten van de notaris om een stichtingsregeling (Wijkblad d’Ekker) op te 

stellen worden wel vergoed heeft Ad in de vorige vergadering gezegd. 

 We mochten 3 markt kramen kopen van het Wijkplatformbudget heeft Ad gezegd. Deze zijn 

reeds gekocht en worden opgeslagen bij ASV(speeltuincomplex, Klaverstraat). Hanneke 

toonde een foto van deze  aanwinst.  Zo moet men dat genotuleerd zien in het vorige 

verslag. Als anderen uit de wijk d´Ekker gebruik willen maken van de kramen zal er een kleine 

vergoeding gevraagd worden. De kosten van de kramen komen in de speeltuinpot van ASV 

terecht.  Ook wordt er een borgsom voor de huur van de kramen gevraagd. 

 


