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Aanwezig:  zie namenlijst     te raadplegen bij de notulist 
Afwezig:   zie namenlijst      ,,           ,,          ,,          ,, 
 
De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt de aanwezigen. In het bijzonder onze gast Rein 
Kwast van Samenwerkend Veldhoven.  
De notulen van 9 januari 2014 worden goedgekeurd. 
 
Ingekomen post: 
 

 Wijkplatform Verslag  9 januari 2014 

 Speeltuinvereniging ASV bestaat 60 jaar 

 Stand van zaken Wijkblad ??? 

 Stand van zaken Wijkdag 2014 

 Brief van Samenwerkend Veldhoven 

 Over het vuurwerk beleid 

 Wijkbudget d’Ekker 2014 

 Organisatie- en activiteiten budget € 2.360,05 

 
Mededelingen.  

1. Ad van Best van Gemeente Veldhoven zou aanwezig zijn, maar is er niet. 
2. Het contract van Sami bij Stimulans wordt met een jaar verlengd voor 20 uur per week. 
3. Wijkblad; op de wijkdag wordt nog een poging gedaan om redactieleden te werven. 

Dominique van Woonbedrijf biedt aan om eventuele “print’s” in groot formaat te maken om 
aandacht te trekken. 
 

Gansepoel 
Henk en Robert, leden van de projectgroep Gansepoel, zijn niet aanwezig. 
 
Politie mededelingen 
Vandaag niet aanwezig. We krijgen een nieuwe wijkagent, Eric Brom. Eric en Jeroen Vos zullen 
beiden aanwezig zijn op de wijkdag op 18 mei 2014 
 
Aktielijst 

Afgewerkte zaken worden van de lijst verwijderd. 

 

 
Datum 

Onderwerp Actie Door wie 

23-08-12 Kliko’s Wilgenakkerstr.?? Herhaald ingebracht?? Jac / Ad ??? 

13-03-14 ASV bestaat 60 jaar € 60,- overmaken Wim / Sami 

13-03-14 “De Oude Kerkhof” Opknappen ‘groen’ Jac / Ad ? 
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13-03-14 Verplaatsen Social Sofa in 
nabijheid van ‘Swove 

Via Woonbedrijf? Harrie informeert 

13-03-14 Wijkblad d’Ekker Op wijkdag vrijwilligers 
zoeken voor in 
redactie. Posters 
maken 

Hanneke / Dominique 

 

Rondvraag: 
1. Louis stelt voor om € 60,- aan speeltuinvereniging ASV te geven i.v.m. 60 jarig bestaan. De vergadering 

stemt in. (Actie: Wim / Sami) 

2. Maria vraagt naar stand van zaken ‘wijkbeheer’. Wim geeft aan dat er dit jaar geen veranderingen zullen 

zijn en dat Sami ook nog een jaar blijft. 

3. Dominique van het Woonbedrijf vraagt naar de stand van zaken betreffende het opknappen (oa 

beplanting) van ‘De Oude Kerkhof’. Dit plaatsen we op de actielijst. 

4. Maria zegt dat de ‘Social Sofa’, ons benkske, erg vervuild raakt door vogelpoep en hars of iets dergelijks 

wat van de boom valt. Zij vraagt of het bankje verplaatst kan worden naar de burgemeester van Hoofflaan 

/ Zoestraat, i.p.v. het houten bankje wat er nu staat tegenover ‘Swove’. De vergadering stemt hiermee in. 

Harrie gaat informeren bij Woonbedrijf of dit mogelijk is. 

5. Wim vraagt naar stand van zaken betreffende het wijkblad. Hanneke geeft aan dat er nog geen 

aanmeldingen zijn geweest, ondanks de publicaties voor deze vacatures bij Stimulans en in het vorige 

wijkblad zelf. Op de wijkdag wordt nog een poging gedaan om aandacht te trekken om het wijkblad toch 

door te laten starten. (Actie: Hanneke en Dominique) Sami neemt contact op met de penningmeester van 

het wijkblad, Huib, om de bankrekening van het wijkblad nog even aan te houden. Eventuele kosten van 

deze zakelijke rekening zouden door WPF betaald kunnen worden uit het budget. 

6. Sami: Mw. Daemen had gebeld naar Stimulans: zij wilde wat meer aandacht vragen voor de jeu-de-boules 

baan in de Don Boscostraat, maar dat kan niet meer via het wijkblad. Sami belt terug om te vragen wat zij 

van Stimulans verwacht. Maar hier ligt ook een kans voor het wijkplatform. Het kan de verbindende 

schakel vormen tussen de diverse jeu-de-boules banen in d’Ekker en de wijkbewoners, zodat elke baan 

aandacht krijgt en gebruikt gaat worden. Het wijkplatform zou meer van dit soort signalen kunnen 

gebruiken om ogen en oren in de wijk te vormen. Dat betekent actief naar de wijkbewoners toe gaan, 

opzoeken wat er leeft en speelt, signalen oppikken en die doorspelen naar bijvoorbeeld de gemeente. De 

gemeente beweegt niet meer naar het wijkplatform toe, maar staat er wel open voor dat het 

wijkplatform naar hen toe beweegt met vragen, signalen en behoeften in de wijk. Het wijkplatform kan de 

verbindende schakel zijn tussen al die signalen en zoeken naar evenwicht en balans in wat er nodig is voor 

een leefbare wijk. Anders bestaat het risico dat alleen de mondige bewoners dingen gedaan krijgen en 

dan raakt de wijk uit balans. 

 
Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering en nodigt eenieder uit om nog even na te praten aan de bar van 

Sentrum ’70.  
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Agenda wijkplatformvergadering  17 april 2014  

1 opening door de voorzitter 

2 notulen 13 maart 2014 

3 ingekomen post 

4 mededelingen 

5 politiezaken 

6 werkgroep Gansepoel 

7 actielijst  

8 rondvraag 

 

volgende vergadering   17 april 2014  19.30 uur 

 

Data 2014;    april 17 / mei 15 / juni 26 / sept. 4 / nov 20 /    steeds   19.30 uur 

 

 


