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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 gasten 
Mevr. Dirkje de Haan van D66 en Heer Willy Thijsen. Rein Kwast van Samenwerkend Veldhoven en 
de gemeente ambtenaren hebben zich afgemeld. 
De notulen van 13 maart 2014 worden goedgekeurd. 
 
Ingekomen post: 
 

 Wijkplatform Verslag  13 maart 2014 

 Stand van zaken Wijkblad, brief van Harrie, zie verder in dit verslag 

 Stand van zaken Wijkdag 2014 

 Brief Francis v Boxtel 

 Brief van Henk, Gansepoel! Zie verder in dit verslag. 

 
Mededelingen.  
 
Wijkblad; op de wijkdag wordt nog eens een poging gedaan om redactieleden voor het wijkblad te 
werven. Dominique van Woonbedrijf biedt aan om eventuele “print’s” in groot formaat te maken om 
aandacht te trekken. Harrie zegt dat corrector, fotograaf en penningmeester gestopt zijn. De opmaak 
van het blad blijft verzekerd. We hebben mensen nodig voor interviews, correctie en foto’s maken. 
Zoals eerder gezegd, zal tijdens de wijkdag pogingen gedaan worden om dit euvel op te lossen. 

 
Gansepoel 

Henk heeft een telefoontje gehad van Wil Borghaerts.  
Er is binnen B&W gesproken over het gebied de Gansepoel, zonder dat er beslissingen zijn genomen. 
Deze info is dan ook voorlopig en moet dus ook als zodanig beschouwd worden.   
Als de MFA midden in gebruik komt (midden2015 of  eerder?), dan verhuizen de huidige 
schoolbezetting en de voedselbank en is het de bedoeling dat de Gansepoel afgebroken zal worden. 
Ook Stimulans gaat zijn intrek nemen in het MFA. Ook de sporthal staat dan ter discussie, omdat die 
ook de huidige bezetting kwijt raakt. 
Over Sentrum 70 en het kerkplein e.o. is niet gesproken. 

Het is wel duidelijk dat er nu al gedacht wordt hoe dat e.e.a. straks zal veranderen. Het hangt af van 
vele zaken, waarbij de financiën ook een grote rol spelen. We zullen deze zaak vanaf nu iets dichter 
gaan volgen en rapporteren in het Wijkplatform. Aldus Henk. Hij vraagt aan Sami of deze deel wil 
nemen aan de werkgroep. Sami neemt dit in overweging en overlegt in zijn organisatie. 
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Wijkdag 

Hanneke zegt dat er beschikking is over 18 kramen. Posters zijn klaar. We noemen het braderie, 
onder die noemer verwacht men meer mensen. Diverse instanties zoals Woonbedrijf, brandweer en 
politie hebben toegezegd aanwezig te zijn. A.s. dinsdag vindt een vergadering plaats in Odeon. 

Huurverhoging 

Heer Thijsen, die als gast bij deze vergadering aanwezig is, zegt het vreemd te vinden dat er verschil 
in de huurverhoging is. Hij kreeg 3.5% verhoging terwijl straatgenoten in een gelijksoortig huis 2.5% 
in huur omhoog gaan.  
Ine van Woonbedrijf legt uit dat Woonbedrijf per 1 juli 2014 de huren gemiddeld verhoogt met een 
percentage van 2,7%. Gemiddeld, omdat Woonbedrijf kiest voor een huurverhoging onafhankelijk 
van het inkomen maar die past bij de prijs/kwaliteit van de woning; de zogenoemde 
huursombenadering. 
Voor alle woningen is een streefhuur vastgesteld op basis van de WOZ-waarde van de woning. De 
WOZ-waarde wordt vastgesteld door de gemeente Veldhoven. 
De streefhuur is de huur die Woonbedrijf zou vragen als zij opnieuw de woning zouden gaan 
verhuren.  
Aan de hand van de streefhuur en de huidige huur wordt het huurverhogingspercentage bepaald. 
Is de huidige huur veel lager dan de streefhuur dan is het huurverhogingspercentage hoger dan dat 
het verschil in huidige huur en streefhuur minder groot is. Dat bepaalt of men bijvoorbeeld 3,5% of 
2,5% huurverhoging krijgt. 
Als een woning vrij komt en deze wordt opnieuw verhuurd dan betaalt de nieuwe huurder direct de 
streefhuur. 
Men wil langzaam aan naar het streefbedrag dat de huur zou moeten zijn. Dit ligt voor de huizen in 
d’Ekker zo rond 450 euro. 
 
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. Het verslag van vorige (reeds afgewerkt) en van 
deze vergadering zal naar hen worden toegestuurd. 
 
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 De Oude Kerkhof Het Groen opknappen, 
beplanten 

Jac / Ad ?? 
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Rondvraag: 
1. de ‘Social Sofa’, ons benkske, was erg vervuild. Dat is nu niet meer, Harrie nam spons en zeem ter 

hand en nu staat het er weer fris bij. 

2. Harrie, Sami; We hebben een stichting d‘Ekker. Ze doen voorstel om het wijkplatform ook onder 

de stichting te laten vallen. Alles onder een paraplu dat werkt beter. Het wijkblad en andere 

zaken vallen hier ook al onder. Wijkgenoten zal ook gevraagd worden onder de paraplu te 

komen. In Oerle is het wijkplatform daar “Dorpsraad”geworden. Ook Zonderwijk is bezig zoiets te 

maken, zegt Sami. Samen meer impact. Het geeft beter bereik wijkbewoners. In Zonderwijk komt 

’t Tweespan weer van de grond. Wim denkt dat je d’Ekker niet mag vergelijken met bv Oerle. We 

gaan proberen om in de volgende vergadering nog eens uitgebreider hier op terug te komen. 

 
Sluiting: 

De voorzitter sluit de vergadering  

  

 

 

Agenda wijkplatformvergadering  15 mei 2014  

1 opening door de voorzitter 

2 notulen 17 april 2014 

3 Presentatie Stichting d ‘Ekker 

4 ingekomen post 

5 mededelingen 

6 politiezaken 

7 werkgroep Gansepoel 

8 actielijst  

9 rondvraag 

 

volgende vergadering   15 mei 2014  19.30 uur 

 

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

 

 


