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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 
gast Rein Kwast van Samenwerkend Veldhoven.  
De notulen van 5 sept. 2013 worden goedgekeurd. 
 
Ingekomen post: 
 

 Wijkplatform verslag 5  sept. 2013   

 Uitnodiging Politiek cafe 27 november in Odeon 

 Ronde tafel van Veldhoven. Financiele bijdrage als je voor een goed doel iets wil 

doen. 

 Namens V.S.A. ideen.Wat gaan we doen? 

 C.D.A. nodigt u uit voor een bezoek aan “Het huis van de toekomst”, bij het Evoluon , 

donderdag 28 november 2013  vanaf 19.30 uur 

 18 nov.2013 Opstarten voorbereidingen renovatie in de Nieuwe d’ekker. Er is  uit   de 

vele aanmeldingen  een klankbordgroep samengesteld van 15 personen. De tweede 

bijeenkomst vindt plaats op 9 december 2013 

 Uitnodiging evaluatie “Beweeg parcours”woensdag 18 december 2013 tijd: 15.30-

17.00 uur 

 Nieuwsbrief, Heidemaatschappij 

 Offerte camera’s plaatsen in “De Ligt” (brief Ad v Best) 

 Speeltoestellen in de Zoestraat zijn bijna klaar, alleen de jeu de boule moet nog 

voltooid worden. Men wil bordjes plaatsen tegen honden overlast. 

 Uitnodiging Start bijeenkomst herinrichting Speelterrein Oude Kerkhof/Tiendestraat 

3 december 2013 om 19.00 uur in het gemeentehuis. 

 

Mededelingen.  
1. 9 december 2013 Eindejaarsbijeenkomst wijkbeheer. Deze wordt gehouden 

bij de ijsbaan op De Plaatse in Veldhoven Dorp.  
Aanvang 19.30 uur. 

2. Sami Sezin wijkmakelaar neemt de plaats in van Wilbert, hij zal bemiddelen 
in sociaal maatschappelijke zaken. Steeds meer taken worden van de 
overheid naar de gemeente overgeheveld. Zorg wordt uitgekleed. 
Verstrekken van hulpmiddelen zoals rollators, scootmobiles wordt moeilijk. 
Sami houdt kantoor bij Stimulans. Hij ondersteunt in lichter omstandigheden 
en zal zich voor individuelen inzetten. Sami blijft zeker tot maart 2014, 
daarna zal men de zaken verder bekijken. 
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3. De nota ‘samenspraak’ sluit wijkplatforms niet uit. Wijkplatforms zullen zelf 
wel aan moeten geven waarom ze denken dat ze moeten blijven bestaan. 

4. Maria, de grote animator van Begraafplaats “De Hoge Boght”, waar men elke 
dinsdag van 10.00 uur tot 14.00 uur een kop koffie kan drinken, en waar 
samenspraak is onder de nabestaanden en andere belangstellenden heeft in 
samenwerking met de Dela een lichtjesavond  georganiseerd op 7 november 
j.l. Op de begraafplaats werden fakkels geplaatst, lampionnen uitgedeeld en 
was er gelegenheid om koffie / thee of chocomelk te drinken. Er waren circa 
200 bezoekers, waaronder de burgemeester en wethouder Nicole 
Ramaekers. Na afloop kreeg ieder een oranje roos ( de kleur van het kaars 
vlammetje) mee naar huis. De rozen waren gesponsord door Keijzers rozen 
kwekerij. We kunnen terug kijken op een geslaagde lichtjesavond. 
De reactie van de aanwezigen waren zeer positief en voor herhaling vatbaar, 
ook al hadden velen een rilling van emotie over de rug lopen.  

 
 

   

Gansepoel     
Henk en Robert, leden van de projectgroep Gansepoel zijn niet aanwezig. 
 
Politie mededelingen 
Vandaag niet aanwezig. Via de mail zal hij in kennis gesteld worden van onze vergaderdata in 
2014 
 
Aktielijst 

Afgewerkte zaken worden van de lijst verwijderd. 

 
Datum 

Onderwerp Actie Door wie 

    

5 sept 13 Plaatsen speeltoestellen 
Zoestraat 

Bijna gereed  

    

    

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

 

 

 

Rondvraag: 
 
Sami vroeg wie naar de bijeenkomst (zorg gaat veranderen) komt in Odeon. Diverse mensen 
hebben zich gemeld. 
Hanneke attendeert ons op de zaterdagavond in Sentrum 70 Samenkomst met muziek uit de 
jaren 60/70 
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Sluiting 

  

Agenda wijkplatformvergadering  data voor 2014 worden toegevoegd 

1 opening door de voorzitter 

2 notulen 21 november 2013 

3 ingekomen post 

4 mededelingen 

5 politiezaken      

6 werkgroep Gansepoel 

7 actielijst  

8 rondvraag 

 

volgende vergadering   09 jan 2014  19.30 uur 

 

Data 2014  / jan.9 / maart 13 / april 17 / mei 15 / juni 26 / sept. 4 / nov 20 /    

steeds   19.30 uur 


