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Aanwezig:  zie namenlijst                                                   
Afwezig:   zie namenlijst 
 
De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt de aanwezigen. I.v.m. de afwezigheid van 
Cor, zal Harrie vanavond notuleren. 
 
De notulen van 10 mei 2012 worden goedgekeurd, dank aan notulist Cor! 
Opmerkingen betreffende notulen: 

 De notulen zouden doorgemaild worden in plaats van de via de post te verzenden. Niemand 

heeft van de gemeente deze notulen ontvangen. 

 Harrie meldt dat de notulen pas op de website www.d-ekker.nl verschijnen, nadat zij zijn 

goedgekeurd door de vergadering. Op de website van de gemeente Veldhoven waren de 

notulen van 10 mei 2012 echter al te lezen, terwijl de notulen nog niet waren goedgekeurd. 

Dit is niet gewenst! 

Ingekomen post: 
 Emails Ad van Best n.a.v. actielijst: 

1. Lantaarnpaal Borchgravestraat t.h.v. 26-28: 

a. Deze wordt niet verplaatst, maar er wordt bekeken via Jack v.d. Sande (door Jeroen 

Sanders) of er een afscherming van het licht aan de achterzijde van de paal. 

2. Schilderen speeltoestellen Papevoort: 

a. Gemeente stelt verf en materiaal ter beschikking, tevens een te volgen 

werkinstructie. Wilbert Caris regelt contact tussen vrijwilliger Jeroen en Jack v.d. 

Sande. 

3. De uitvoering van speelplek aan de Dovenetel is gestart. 

 
 Email van wijkbewoner Leo, hij woont aan het Klaverplein, naast de ingang van ASV. Hij stelt 

een vraag over het plaatsen van kliko’s in zijn “voortuin”. Hij zou graag zien dat er een stukje 

grasveld tegenover zijn huis met tegels verhard zou worden, zodat de kliko’s daar geparkeerd 

kunnen worden. Hij illustreert e.e.a. ook met foto’s. 

Het wijkplatform adviseert Leo om het pakketje met de foto’s en een begeleidende brief te 
sturen naar de gemeente Veldhoven, t.a.v. Ad van Best.  
 

 Email van Miranda van project Wijkgenoten. Zij vraagt voor de wijkdag een bijdrage voor een 

banner en T-shirts met de naam ‘Wijkgenoten’ erop. 

 N.a.v. het antwoord van Wim heeft zij besloten om e.e.a. te bestellen. 

 Wim heeft Miranda duidelijk gemaakt dat dit niet de procedure is en eerst op 

toestemming had moeten wachten. De vergadering besluit dat de rekening toch 

ingediend kan worden. Uitgangspunt is dat Wijkgenoten goed werk doet en het 

wijkplatform dit graag wil ondersteunen. 

http://www.d-ekker.nl/
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 Er is een verzoek binnengekomen van Sentrum ’70 om budget voor het opknappen van 

huiskamer(s). Het wijkplatform is van mening dat de beschikbare budgetten hier niet voor 

zijn. Misschien is het wel een klus voor NL DOET. 

 Er is een verzoek van project Wijkgenoten om budget voor een prepaid pakket voor een 

mobiele telefoon, t.b.v. Wijkgenoten. Wilbert Caris geeft aan dat daar het activiteitenbudget 

voor gebruikt zou kunnen worden. 

Mededelingen: 
Bij de ingekomen post van de vergadering van 10 mei 2012 was het verzoek binnengekomen 
voor een Jeu de Boules baan achter de appartementen aan de Don Boscostraat.  
Inge van Herk van woningstichting Aert Swaens geeft aan dat er overleg is geweest tussen 
gemeente, Aert Swaens en omwonenden. Na de vakantie komt er een werkgroep samen om 
een Jeu de Boules baan, tafeltennistafel en speeltoestellen op de grasvelden te plaatsen 
achter de appartementen van de Don Boscostraat. Het geheel wordt bekostigd door de 
gemeente Veldhoven en woningstichting Aert Swaens. 
Ine Schattefor van Woonbedrijf geeft aan dat er veel vragen gesteld zijn op de wijkdag over 
het verbeteren van de huurwoningen. Eind van dit jaar worden de huurders geïnformeerd 
over deze plannen en wat de eventuele consequenties daarvan zijn.  
 
21 oktober is er weer speelgoedbeurs op het terrein van ASV. Organisatielid Lia is aanwezig 
en verzoekt of er budget is om een ‘mobiele kraam’ aan te schaffen. Deze kraam kan dan 
ook gebruikt worden tijdens de wijkdag of andere ‘happeningen’ van / via WPF d’Ekker. 
Wilbert Caris adviseert om een begroting op te maken en dit dan de sturen naar voorzitter 
WPF. 
 
Er zijn geen mededelingen van de Politie en ook niet van de werkgroep Gansepoel. 
 
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 Jack 

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

Rondvraag: 
Inge van Herk, woningstichting Aert Swaens en Ine Schattefor van Woonbedrijf geven 
complimenten aan de vrijwilligers van de wijkdag, dat deze zo goed verlopen was. Ook 
waren er complimenten voor de snelle plaatsing van de leuke foto’s van de wijkdag op de 
website www.d-ekker.nl  

http://www.d-ekker.nl/
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Maria vertelt dat het project van Lotgenoten aan begraafplaats de Hoge Bocht voor 
onbepaalde tijd doorgaat. Zij is daar erg blij mee! Maria heeft zelf onkosten gemaakt voor 
het onderkomen aldaar, zoals een koffiezetapparaat, koffie, koffiemelk e.d, maar ook een 
kacheltje voor in de winter. Zij vindt dat zelf geen probleem, maar de vergadering vindt toch 
dat Wim tijdens het voorzittersoverleg kan voorleggen of er via de wijkplatforms hiervoor 
budget vrij gemaakt kan worden, omdat het de gehele gemeente betreft. Het is toch ook 
niet nodig dat Maria dit uit haar eigen zak betaalt, ondanks dat zij zelf dat geen probleem 
vindt. 
 
Maria bedankt het Woonbedrijf voor het stukje in “ThuisNummer” over de social sofa. Zij 
vond het  mooi geschreven en een mooie foto van de social sofa! 
 
Een wijkbewoner vraagt of er nog actie ondernomen wordt n.a.v. de ‘wijkschouw’ van 5 april 
van dit jaar. Er zijn toen zaken geconstateerd, o.a. bouwafval in achterpaden, die nog steeds 
aan de orde zijn. Zo is er nog steeds bouwafval in de achterpaden van de Cecileastraat. Ook 
ligt er t.h.v. huisnummer 48 in de Cecileastraat een hoeveelheid grind in het gras. Dit is 
zoveel dat de grasmaaier van de gemeente er omheen moet maaien. Stel je voor dat 
kinderen met dit grind naar (geparkeerde) auto’s gaat gooien. Ook ligt er een hoeveelheid 
(kruiwageninhoud) bouwafval in het plantsoen naast Sentrum ’70. Wie ziet hier op toe en 
zorgt ervoor dat het opgeruimd wordt? 
 
Hanneke vraagt namens het wijkblad d-Ekker om kandidaten voor te dragen voor het 

wijkbladbloemetje, met motivatie waarom zij in aanmerking komen voor het bloemetje. 

 

Sluiting  ;              Onze volgende vergadering wordt gehouden op 23 augustus 2012 

 

 

Agenda wijkplatformvergadering 23 aug 2012 

 

1 opening door de voorzitter 

2 notulen 28 juni  2012 

3 ingekomen post 

4 mededelingen 

5 politiezaken 

6 werkgroep Gansepoel 

7 actielijst  

8 rondvraag 

 

 
 


