
Wijkplatform vergadering    04 oktober. 2012  
  

 Definitief conceptverslag       
   
 
Aanwezig:  zie namenlijst     te raadplegen bij de notulist.    (COR)                                          
Afwezig:   zie namenlijst      ,,           ,,          ,,          ,, 
 
-De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt de aanwezigen. In het bijzonder onze 
vaste gast Rein Kwast van Samenwerkend Veldhoven. 
 
-De voorzitter deelt mee dat niemand van de gemeente en van de woonbedrijven aanwezig 
is. De dames van woonbedrijven hebben zich wel  afgemeld. Ook Wilbert  kan door 
omstandigheden niet aanwezig zijn. 
 
-De voorzitter zegt dat de vergadering, graag Sentrum 70 had willen helpen met allerlei 
zaken zoals het vernieuwen van het biljartlaken maar de gemeente nam hierin een negatief 
besluit. Er was nog een bedrag van het wijkbudget over. Dit geld is vanaf 1 okt. 2012 niet 
meer ter onze beschikking. Helaas zijn door deze afwijzing velen wijkgenoten die gebruik 
maken  van de faciliteiten teleurgesteld. 
 
-Maria heeft voor haar werkzaamheden bij De Hoge Boght een vergoeding gehad. De kosten 
voor de koffie/thee melk/suiker en koekjes neemt zij voor haar eigen rekening.  
 
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 Ékker 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. 

 

Ingekomen post: 
 

 De wijkatlas 

 Klacht van inwoner uit de Borchgravestraat om berkenboom te verwijderen die in zijn eigen 

tuin staat . Advies:  bel de klachtenlijn!! 

 WijkplatformVerslag september  

 Bewonersenquette Veldhoven 2012 

 Lokaal totaal.  Betreffende ingekomen post bevindt zich bij de voorzitter 
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Mededelingen. 
 
1. Blijven wijkplatformen  bestaan was  de vraag in de vorige vergadering.   Ad   gaf  hierover 

een zienswijze en uitleg hoe e.e.a. erbij staat. Momenteel  zijn er alweer veranderingen en is 

het niet zeker dat  Wijkplatformen verdwijnen . Er was een raadsvergadering waar ook onze 

voorzitter bij aanwezig was.  Men kon daar inspreken en hun mening kenbaar maken . De 

voorzitter doet verslag van wat daar besproken werd. 

2. Een van de wethouders heeft zijn functie neergelegd , wat veel spreektijd vergde in deze 

vergadering.  

Gansepoel     
 
I.v.m. het opstappen van wethouder Tops werd de geplande vergadering met leden van de 
werkplatform Gansepoel afgelast. Henk heeft wel telefonisch contact gehad met de ex 
wethouder. Deze deelde mee dat er geen nieuws en geen plannen waren. Het pakket wordt 
overgenomen door anderen.  Het bisdom heeft een besluit genomen  dat de kerk gesloten 
gaat worden. Waarschijnlijk zal kerk, Odeon en Gansepoel in één project worden 
meegenomen. Het is wel belangrijk dat we contact blijven onderhouden met Woonbedrijf en 
samen optrekken. Kortom: het is even afwachten.  
 
Gijs.     (politie mededelingen) 
-Geen mededelingen Gijs was niet aanwezig! 
 
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 

4-10-12 Speelplek Dovenetel. 
Aandacht voor goed 
funktioneren van het 
materiaal en begroeing 

Zie ook rondvraag  

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

23-08-12 Kliko’s Wilgenakkerstr. Herhaald ingebracht Jac. 
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Rondvraag: 
 
Maria: Er is weer media aandacht besteed aan het project De Hoge Boght. Er komt een 
artikeltje in de Ahrenberger en de wijkkrant/blaadjes. Vanuit de gemeente is er toezegging 
gedaan voor verwarming aan te leggen in de ontmoetingsruimte van De Hoge Boght zodat 
de wintermaanden niemand in de kou hoeft te zitten. 
 
 
Robert: Er zou eens een lijst gemaakt moeten worden waar alle zaken opstaan die in onze 
wijk aandacht en verbetering behoeven. De voorzitter zegt dat dit de aandacht heeft. 
 
Albert, zegt als zeker is dat wijkplatformen hun tijd gehad hebben, dan kunnen we maar 
beter meteen stoppen. De voorzitter maak duidelijk dat dit nog niet zo is. 
 
Hanneke: De speelplek “Dovenetel” zouden wat technische zaken moeten worden hersteld 
o.a de draaimolen is met 3 man haast niet draaiende te krijgen. Beplanting laat te wensen 
over. E.e.a. is niet omheind zodat ook hier honden worden uitgelaten.  We vermelden dit op 
de aktielijst. 
 

 

Sluiting ;               

 

 

Agenda wijkplatformvergadering  22 november 2012 

1 opening door de voorzitter 

2 notulen 04 oktober 2012 

3 ingekomen post 

4 mededelingen 

5 politiezaken 

6 werkgroep Gansepoel 

7 actielijst  

8 rondvraag 

 
 


