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Aanwezig:  zie namenlijst 

Afwezig:   zie namenlijst 

 

De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt de gast van vanavond: Heer Willem 

Horneman, fractievoorzitter van D66 die deze vergadering als toehoorder bijwoont. 

 

Hij vermeldt dat Louis en Maria lid blijven van WPF d’Ekker, ondanks dat ze net buiten de 

wijk zijn gaan wonen. 

 

De notulen van 6 oktober worden goed gekeurd, dank aan de notulist. 

 

Mededelingen: 

1. Speelgoedbeurs: Deze vond plaats op 29 en 30 oktober 2011 Hanneke geeft uitleg. Ze 

zegt dat het een succes genoemd mag worden. Er werden 40 kramen geplaatst. We 

hebben geleerd van vorige keer, toen werd er al verkocht voordat de kramen stonden. 

Ook de veiligheid heeft meer aandacht gekregen. 

2. Wijkblad: 16 december komt het wijkblad weer uit. Hanneke zegt dat het goed zou 

zijn als de data van de  wijkplatform vergaderingen  in het wijkblad vermeld worden 

tevens zou er een artikel dienen te worden geplaatst wat deze vergaderingen zoal 

inhouden. Hanneke zegt dat er steeds meer stickers met “nee”van de brievenbussen 

verdwijnen. Het aantal wijkbladen neemt toe. Het vernieuwde ‘Merefelt” gaat 

bewoond worden. Ook deze woningen horen tot ons verspreidingsgebied. Nu hebben 

we circa 1800 bladen. We komen te kort. 

3. Maria heeft een attentie bezorgd bij een ex lid van ons wijkplatform. Dit voor bewezen 

diensten. 

 

Ingekomen post:  

1. Verslag wijkplatform 6 oktober 2011. 

2. Brief  Ad van Best over laden lossen bij Lidl. 

3. Brief  Koos S. over evenementenbord.           

4. Vergaderdata 2012 voorzittersoverleg . 

5. Brief van de rekenkamercommissie over de voortgang 2012. 

6. Ontwerpbestemmingsplan: MFA-Midden en informatieavond maandag 21 november  

Jan Ligthart school Van Aelstlaan 16 Veldhoven. 19.30 uur  en 20.30 uur. 

7. Maandag 5 december 13.00 uur Symposium Veilig Leven. Locatie Theater De 

Schalm. Met Ivo Opstelten. 

 



Wijkplatform vergadering    24 november2011 

Vervolg ingekomen post 

8. Herinnering avondbijeenkomst Verkennen informele kracht 17 november. Locatie 

Raadszaal gemeentehuis Veldhoven. 

9. Uitnodiging wijkbewoners D Ekker over de 10 ergernissen in de wijk .  

10. Harmonie Sub Umbra Meerveldhoven. 3 Jubilarissen 20 november in de Schalm 

aanvang 20.00 uur. 

11. Gemeentebelangen info 2011.  

12. Verslag voorzittersoverleg 19 september 2011 . 

13. Eindejaarsbijeenkomst 12 December locatie de Plaatse ijsbaan Veldhoven dorp  

aanvang  20.00 uur. 

14. Eindrapport Wijk veiligheidanalyse Veldhoven. 

15. Uitnodiging herinrichting Speelterrein Dovennetel                                         

 

 

De vergaderdata van 2012 zijn besproken, deze zijn vastgesteld op:  19 jan, 23 feb, 5 apr, 10 

mei, 28 jun, 23 aug, 4 okt en 22 nov. 

 

Mededelingen Politie: 

Er zijn metingen geweest op de Ceciliastraat, maar hier zijn geen analyses van. Er liggen nu 

kabels over de rijbaan, nu kunnen er wel analyses gemaakt worden. 

De meeste aanhangwagens zijn verdwenen van de openbare weg, men is nu bezig om te 

kijken hoe om te gaan met de aanhangwagens die niet direct op de openbare weg staan, maar 

die aangrenzend aan de openbare weg staan. 

 

Ben zegt dat  nadat er gebeld is naar de klachtenlijn, over de hoogte van de beplanting aan de 

Abdijlaan/ Burgemeester van Hoofflaan. Deze is nu gesnoeid, het lijkt dat er nu minder vaak 

door het rood gereden wordt. Een positieve ontwikkeling! 

 

Er zijn echter vervelende ontwikkelingen over de gang van zaken omtrent het vroege tijdstip 

(vaak al eerder dan 06.00u in de ochtend!!!) van lossen bij de Lidl aan de achterzijde van de 

supermarkt. Bewoners van Herderstasje geven aan het gevoel te hebben dat zij door de 

gemeente écht niet serieus genomen worden! Gemeente geeft aan in een brief, ondertekend 

door Burgemeester en wethouder, dat er metingen gehouden zijn en dat deze binnen de 

marges vielen. Voor wat de gemeente betreft was daarmee de zaak afgedaan. Bewoners uit 

Herderstasje worden echter midden in de nacht wakker door de herrie die veroorzaakt wordt 

door laden en lossen bij de Lidl. Sinds een paar weken is het ook zo, dat er steeds meer afval 

blijft liggen thv van Lidl. In de vergadering wordt geadviseerd om het activiteitenbesluit 

omtrent dit gebied op te vragen en van daaruit verder te kijken wat mogelijk is. 
 

Wergroep Gansepoel.    

Geen mededelingen, De leden van deze werkgroep zijn niet aanwezig. 
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Aktielijst 

Afgewerkte zaken worden van de lijst verwijderd.    

 

 

Datum 

Onderwerp Actie Door wie 

23 mei 

2011 

Prullenbak voormalige 

Gansepoel speelplaats 

Voorzitter neemt 

contact op met 

Veldvest 

Wim , voorzitter 

23 mei 

2011 

Speelplek Boterbloem heet nu 

Dovenetel 

15 december komt er 

een buurt bijeenkomst 

Gemeente Veldhoven 

Jac 

23-mei-

2011 

Lossen vrachtauto’s bij LIDL 

voor 07.00 uur 

Heeft plaats gevonden Afgewerkt, blijft nog 

op lijst 

23-mei 

2011 

NAW gegevens van het 

wijkbeheer worden up to date 

gehouden 

Zodat ieder thuis per 

post de notulen krijgt. 

Henk  en Ad 

Is geregeld!! 

30 juni 

2011 

Invalide op-/afritje aan de 

Teullandstraat.t’Hout 

Reeds aangepast Jac. 

8 

september 

Vuilnisbak plaatsen bij bank 

Abdijlaan/Burg. V Hoofflaan 

Dit komt als ons 

benkske daar geplaatst 

wordt 

 

 

Rondvraag 

1. Wim R vraagt of de huizen van Woonbedrijf wel goed geïsoleerd zijn. Ine antwoordt 

dat met betrekking tot de technische staat van de woningen momenteel onderzocht 

wordt of het bijvoorbeeld tocht in een woning. Aan de hand van uitkomsten worden 

dan zaken aangepast. Uitkomsten worden meegenomen in het technische plan van 

aanpak. Dit is overigens regulier periodiek onderzoek.  

2. Aan het keurmerk veilig wonen doet Woonbedrijf niet meer mee, de huizen zijn 

afdoende veilig. De kosten wegen niet op tegen de hoogte van het bedrag dat mogelijk 

in mindering wordt gebracht op de verzekeringspremie. Het staat huurders overigens 

vrij om zelf de aanpassingen te doen. 

3. Voor website www.d-ekker.nl  is men op zoek naar vrijwilligers.  

4. Henk van Hugten is tijdelijk  uitgeleend. Wilbert Caris vervangt hem voor deze 

periode. 

U kunt Wilbert Caris bereiken via: 

Lange Kruisweg 112 

5503 RC Veldhoven 

040-2533443 

06-29217114 

wilbertcaris@stimulansveldhoven.nl 

 

Sluiting  ;              Onze volgende vergadering wordt gehouden op 26 jan. 2012 

 

 

http://www.d-ekker.nl/
mailto:wilbertcaris@stimulansveldhoven.nl
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Agenda wijkplatformvergadering 26 jan. 2012 

 

1 opening door de voorzitter 

2 notulen 24 nov 2011 

3 ingekomen post 

4 mededelingen 

5 politiezaken 

6 werkgroep Gansepoel 

7 actielijst  

8 rondvraag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


