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Aanwezig:  zie namenlijst 
Afwezig:   zie namenlijst 
 
 
De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt de gasten. In het bijzonder de heer Rein Kwast van 
politieke partij, Samenwerkend Veldhoven.  
 
 
Mededelingen: 
 
De voorzitter deelt mee dat Ad van Best (gemeente, beleidsmedewerker) later aanwezig zal zijn. 
 
Verslag vorige vergadering: 
 
Wordt akkoord verklaard. 
 
Ingekomen post: 
 

1. Verslag wijkplatform 14 april 2011 

2. Verslag voorzittersoverleg  14 april 2011 

3. Rekening gemeentevergunning Wijkdag 

Politie: 
 
De wijkbrigadier Gijs van Hannen is niet aanwezig. Er worden geen zaken ingebracht door de 
aanwezigen. 
 
 
Wijkblad: 

 

Half juni komt editie 4 uit! Wederom door de gevonden sponsoren 12 pagina‟s dik. De redactie vraagt 

de voorzitter een stukje te schrijven over wat het wijkplatform is en doet, zodat de gehele wijk weet 

waar we over spreken en we wellicht nieuwe ogen en oren in het wijkplatform mogen ontvangen. 

 

 

Werkgroep Gansepoel: 

Niets te melden. Later in de vergadering, wanneer Ad van Best aanwezig is wordt toegezegd dat men 
als nog een bevestiging krijgt op de verzonden brief waar geen ontvangstbevestiging noch geen 
reactie op gekomen is. 
 
 
Verblijfsgebied: 
 
Er wordt wederom gesproken over prullenbakken die over vol zitten, genoemd worden de van 
Aelstlaan (groenstrook). En prullenbak op het terrein van voormalig Gansepoel. 
Jack geeft aan dat die van de Gansepoel niet op gemeente terrein staat dat Veldvest deze zelf moet 
legen. De voorzitter onderneemt hier een actie op.  
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Wat betreft de van Aelstlaan, hier zijn op dit moment vaak jongeren aanwezig. Omdat dit tijdelijk is zal 
de frequentie niet opgehoogd worden. Op de vraag wie de prullenbakken leegt en of die personen ook 
de ‟zooi‟ erom heen opruimen geeft Jack als antwoord: er zijn twee partijen die zich hiermee bezig 
houden. De aannemer van groenvoorziening (Hectas). En de gemeente. De Hectas ruimt in een kleine 
straal ook de „zooi‟ er om heen op. De gemeente is bezig om hier een duidelijker systeem voor te 
ontwikkelen. 
 
Wijkdag: 
 
Zie hiervoor de door de gemeente verspreid Wijknieuws van Wijkbeheer. ” Men ziet deze dag met 
enthousiasme tegemoet”. 
Om 10 uur zijn de vrijwilligers aanwezig om alles op te bouwen. Er is dit jaar een groter clubje 
vrijwilligers bij elkaar dan vorig jaar. Erg fijn! 
Het programma wordt doorgenomen. 
 
Actielijst:   
     
 
Afgewerkte zaken worden van de lijst verwijderd. 
 

 
Datum 

Onderwerp Actie Door wie 

23 mei 2011 Fietspad tussen De nieuwe 
band en het grasveld van de 
Verrekijker. Op die hoogte ligt 
de rotonde van de 
Sterrenlaan ter hoogte van de 
Apotheek Zonderwijk. De 
bocht na de rotonde is zeer 
onoverzichtelijk. Door een 
dikke boom en hoge struiken. 

Jack, gaat hier nogmaals polshoogte 
nemen. En zorgen dat het voetpad 
verder bestraat wordt. 

Jack v/d Sande, 
gemeente 
gebiedsopzichter 

23 mei 2011 Prullenbak voormalig 
Gansepoel speelplaats.  

Voorzitter neemt contact op met 
Veldvest. Om aan te geven dat dit 
ter sprake ligt en mogelijk een 
oplossing et zoeken. 

Wim,  
voorzitter 

23 mei 2011 Gemeentelijke telling 
huishoudens d‟Ekker 

Is uit onderzoek van de redactie van 
het wijkblad gebleken. Bij de Lente 
actie is ook gebleken dat er starten 
waaronder de Merefeltstraat de 
Wijkbeheer nieuwsbrief niet 
ontvangt. Het lijkt er op dat er zo‟n 
300 huishoudens tekort zijn. Dat zou 
kunnen betekenen dat de 
Abdijtuinen niet meegerekend is. 

Ad van Best, 
gemeente 
beleidsmedewerker 

23 mei 2011 Afscheiding Herderstasje Vernieuwen “gaas” Gemeente 
Veldhoven 

23 mei 2011 Toesturen verslag Lia Adres nogmaals doorgeven Henk  

23 mei 2011 Speelplek Boterbloem Uitzoeken wanneer deze wordt 
opgeknapt 

Gemeente 
Veldhoven 

23 mei 2011 Lossen vrachtauto‟s bij LIDL 
voor 07.00 uur 

Klachtenlijn bellen Buurtbewoners  

23 mei 2011 NAW gegevens van het 
wijkbeheer worden up to date 
gemaakt 

Zodat iedereen thuis per post ook de 
notulen krijgt! 

Henk van Hugten, 
Stimulans 
opbouwwerker /  
Ad van 
Best,gemeente 
beleidsmedewerker 
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Rondvraag: 
Tijdens de rondvraag kwamen veel zaken aan de orde waar men geen duidelijk antwoord op had of 
waar veronderstellingen werden uitgesproken. 
 

1. De afscheiding/ plantsoen in Het Herderstasje wordt als speelplaats gebruikt door kinderen. 
Het afscheidingsdoek hangt er aan flarden bij. Kan er geen speelplek gemaakt worden in de 
omgeving van De Boterbloem. We hebben voor de school De Gansepoel, een speelplek. De 
gemeente heeft een „plan speelvoorzieningen en onderhoud daarvan‟. Hieruit blijkt dat de  
bestaande speelplek in de Boterbloem is verouderd en staat op de lijst om aangepakt te 
worden. Jack  geeft een duidelijke uitleg hoe het plan van aanpak is . 

2. De vuilnisbakken en het zwerfvuil wordt niet geledigd en verwijderd. Wie doet dit? Hectas doet 
de vuilnisbakken, groenonderhoud en zwerfvuil doet Ergon . Zelf schoonhouden kan ook en 
heeft nog eens een goede uitwerking. 

3. Buurtvereniging. Omgeving Boterbloem wil een buurtvereniging oprichten. Men wordt hier bij 
ondersteund. Een afspraak is hiervoor reeds gemaakt. 

4. Lossen vrachtauto,‟s morgens voor 07.00 uur worden bij Lidl al vrachtauto‟s gelost. Men mag 
toch pas na 07.00 uur lossen? Men zou de klacht bij de gemeente neer kunnen leggen. 

5. Hondenpoep  vervuiling heeft met gedrag te maken. Met verbaliseren, folders, er op aan 
spreken enz. zou men hierin veranderingen kunnen aanbrengen. 

6. Wijkblad, kan niet bij alle huishoudens worden bezorgt. Dit komt doordat de gemeentelijke 
telling van huishoudens niet klopt. Er is nu voor gekozen waar  NEE/NEEstickers op de 
brievenbussen zitten, niet te bezorgen. 

7. Klachten die bij personen horen (bijvb. lantaarnpaal verzetten enz.) dienen door de 
betrokkene zelf te worden aangekaart. Krijgt men geheel geen gehoor ,dan zou men dit via 
het Wijkplatform kunnen regelen. 

8. Lia ontvangt nog steeds geen notulen bij de post. Reeds eerder werd hier melding van 
gemaakt. 

9. Cor S. is weer wat aan de betere hand.  
 
 
Volgende vergadering: donderdag 30 juni 2011 in Sentrum‟70, 19.30 uur.    
 
Agenda: 
 

1. opening voorzitter 
2. notulen vergadering 19 mei 2011 
3. ingekomen post 
4. mededelingen 
5. politiezaken 
6. werkgroep “Gansepoel” 
7. werkgroep “Wijkdag” 
8. Wijkblad d‟Ekker 
9. Actielijst 
10. Rondvraag 
11. Sluiting 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


