
Wijkplatform vergadering     10 mei 2012 
  

           

 
Aanwezig:  zie namenlijst                                                   

Afwezig:   zie namenlijst 

 

De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt Rein Kwast van samenwerkend 

Veldhoven  en de aanwezigen.  

 

De notulen van 5 april 2012 worden goedgekeurd. 

 

Mededelingen: 

Het schoolplein aan de v Aelstlaan waar de schooltuin komt werd schoon gemaakt, door 

Groenen. Door sponsoring gaat alles wat voordeliger uitvallen. De grond wordt voor langere 

tijd door de gemeente in gebruik gegeven. 

Concierge  De functie van de wijkconciërge gaat helaas vervallen, per 1 juli wil Woonbedrijf 

de betaling stop zetten. Het is duidelijk gebleken dat de conciërge een aanjaag functie had. De 

leefomgeving had meer waarde met een conciërge. We denken dat zaken die nu in de 

aanvangfase zijn, verloren zullen gaan. Iedereen vindt het een verlies voor onze wijk. 

Nagekomen bericht: 

Inmiddels is er een voorlopige oplossing gevonden voor voortzetting van de functie 

wijkconciërge. 

 

Ingekomen post  

1. Verslag wijkplatform 5 april 2012 

2. Evaluatie wijkaanpak d’Ekker. Men kan dit rapport ook digitaal bekomen. 

3. Vraag : Graag een jeu de boule baan achter appartementen Don Boscostraat. Kan dit 

uit ons budget? Ja, zegt Ad, maar doe eerst interne navraag. 

 

De vergaderdata van 2012 zijn besproken, deze zijn vastgesteld op: 28 jun, 23 aug, 4 okt en 

22 nov. 

 

Mededelingen Politie:                                                                
In de Ceciliastraat zijn snelheidscontroles gehouden middels detectielussen die over de rijbaan 

waren gespannen. Uit dit onderzoek is gebleken dat de snelheid hier niet hoger ligt dan in 

andere gelijksoortige gebieden, daarom zullen ook geen structurele maatregelen worden 

genomen. In deze straat passeren gemiddeld 1450 motorvoertuigen per dag. 

 

Wel wil men een digitaal bord plaatsen waarop de bestuurder kan zien of hij te hard rijdt. Bij 

eerdere waarnemingen had men een zelfde constatering, tussen de jaren 2006-2010 vonden 4 

letselongevallen plaats. 

 

Het APV is aangepast. Vrachtauto’s parkeren in de wijk is niet toegestaan. 

 

Aanhangers parkeren is niet meer toegelaten aan de openbare weg. 14 aanhangers werden 

verwijderd. In het nieuwe APV is de wegsleepregeling van kracht geworden. 

 

De bijzonder opsporingsambtenaren maakten 25 processen voor loslopende honden. Voor 

honden poep werd niet bekeurd, daar dit alleen kan bij op heterdaad waarnemen. 
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Werkgroep Gansepoel.    

Op 7 mei jl. hebben de werkgroep Gansepoel een gesprek gehad met Ine Schattefor van het 

Woonbedrijf op de locatie Schotelmanstraat nr.2.  Het gesprek was zeer positief. Het 

Woonbedrijf heeft nog geen plannen, maar is wel geïnteresseerd. Na de zomervakantie wordt 

er een nieuwe afspraak gemaakt. Woonbedrijf praat eerst nog met de gemeente. Het is wel 

gewenst dat De Gansepoel hergebruikt gaat worden. Leegstand is niet gewenst. Werd door 

Robert reeds eerder aangekaart. De brede school komt pas eind 2014 of nog later 

 

Aktielijst 

Afgewerkte zaken worden van de lijst verwijderd.    

 

Datum 

Onderwerp Actie Door wie 

2012 Lantaarnpaal verplaatsen 

Borgchravestraat 26-28 

 Jack 

5-4-12 Schilderen speeltuig Papevoort Jeroen Jack 

5-4-12 Herbestemming 

speelwerktuigen ,Verrekijker 

Robert Jack 

 

Rondvraag 

1. Waarom parkeren mensen in de lange kruisweg voor cafetaria Wouters. Waarom 

wordt geen gebruik gemaakt van het kerkplein waar plaats te over is. 

2 Kan onze social sofa beschermd worden tegen uitwerpselen? Dominique zegt dat er 

wel iets is tegen duiven. Hij doet navraag om wat te regelen. (punt aanhouden) 

3 Op de hoek Ceciliastraat-Klaverplein is een stuk grond teruggeschonken aan de 

gemeente.  Graag een bedankbloemetje aan de bewoonster. (Maria)(punt aanhouden) 

4 Ons wijkblad heeft behoefte aan medewerkers. Momenteel gaan mensen weg of gaan 

hun werk minderen. Graag hulp. (Harrie)(punt aanhouden) 

5    We zijn weer bezig met onze wijkdag die gehouden wordt op 24 juni 2012 

6    Er zijn mensen die een verslag van het wijkplatform willen thuis gestuurd krijgen. Ad 

zegt: dat is niet nodig ieder kan de verslagen downloaden van internet. 

7    Men wil de verslagen en andere zaken voortaan digitaal verspreiden. De vergadering 

gaat hiermee akkoord. Er is een persoon die geen internet heeft. Hiervoor zoeken we 

een oplossing. Meestal gaat het om 2 , 3 velletjes. 

 

Sluiting  ;              Onze volgende vergadering wordt gehouden op 28 juni  2012 
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Agenda wijkplatformvergadering 28 jun 2012 

 

1 opening door de voorzitter 

2 notulen 10 mei  2012 

3 ingekomen post 

4 mededelingen 

5 politiezaken 

6 werkgroep Gansepoel 

7 actielijst  

8 rondvraag 

 

 

 


