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Aanwezig:   zie namen lijst   
Afwezig(m.k.): zie namen lijst 
 
                          I.v.m. afwezigheid van de voorzitter, Wim v Lent ,neemt Henk zijn  taak over. Hij 

verwelkomt ook de gast die in de namenlijst vernoemd staat . 
 
Notulen 13 jan, 2011 
                         In het verslag worden details genoemd die niet in het verslag thuis horen. Het verslag 

zal ook voortaan naar Lia gestuurd worden. Na wijzigingen wordt het verslag 
goedgekeurd. 

 
 
 
Mededelingen:  Saskia van de gemeente brandweer laat woningen controleren op brandveiligheid. 

Men kan zich hiervoor opgeven. Er zijn geen kosten aan verbonden. 
 
 
Ingekomen post: geen   (nog bij Wim ??) 
 

Wijkdag:  

Tijdens deze vergadering werd uitgebreid uitleg gegeven over de stand van zaken. Zondag 22 mei 
van 13.00 uur tot 17.00 uur vind de wijkdag plaats op het kerkplein. Er zullen diverse activiteiten plaats 
vinden voor jong en oud. Even een korte indruk van wat er te doen is: diverse kramen, Marvilde 
voetbal met pannakooi en balvaardigheden, ASV speeltuin, kindertheater clown Cees, diverse 
optredens, live muziek en de wijk horeca houdt een culinaire boulevard. Het is mogelijk dat de 
restaurants nog een orkestje laten spelen tot een later tijdstip. We zoeken nog mensen die een handje 
willen helpen op de dag zelf. Van kleine tot grootte, lichte tot zwaardere werkzaamheden. Heeft u tijd? 
Een uurtje of meerdere uren? Dan kunt u contact op nemen met Henk. Op 29 maart van 19.30 uur is 
bij Stimulans een vergadering omtrent de wijkdag, u bent hier van harte welkom. 

 
 
 
 
Politie: 

Het  parkeren van aanhangers in de wijk heeft de aandacht 
In de Ceciliastraat werd middels de laser-gun een snelheidscontrole gehouden.     
 
Het verzoek aan de politie was om dit s’morgens rond 08.00 uur te doen. Door de     
Wijk-uitgaande bestuuurders werd tussen 34 en  47 km per uur gereden . 
Een wijk- inkomende bestuurder reed 67. Hij werd hierover aangesproken door  
De surveillant.Ook in de Abdijlaan werd een controle gehouden ,De hoogst  
Gemeten   snelheid was hier 69 km per uur 
 

- Sinds januari 2011 tot heden 3 maart vonden er 3 inbraken plaats  nl. een insluiping in Huize 
Merefelt. Betrokkene werd aangehouden. 

- In de Handwijzer  vond ook een insluiping plaats door twee zigeuner vrouwen, deze werden 
niet aangehouden 

- In de Camile was een poging tot inbraak, 
- In de ceciliastraat was een melding dat een vreemd persoon op de achterplaats was. 
- De schoolpleinen zijn door de surveillanten in de controle opgenomen. Er werden diverse  

proces verbalen gemaakt 
- In de nabijheid van De Muur is een daar staande auto verwijderd. 
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- De Politie meent dat bewoners zelf attent moeten zijn om geen etenswaren te laten slingeren 
waar ongedierte op af zou kunnen komen. Men denkt hierbij ook aan half opgevreten 
vetbollen die voor de vogels zijn neergehangen en dergelijk materiaal.Ook op schoolpleinen 
treft men vaak chips en dergelijke zaken aan . 

 

 
 
Werkgroep Gansepoel: Momenteel geen nieuws. 
 
 
Verblijfsgebied: De wijkopzichter is niet aanwezig. Waarschijnlijk de volgende vergadering meer hier 

over 
 
 
 
Actielijst:       
Afgewerkte zaken worden van de lijst verwijderd. 
 
 

 
Datum 

Onderwerp Actie Door wie 

13 jan.2011 Hondenpoep vervuiling  Ad 

4.11.10 Borgchravestraat 26 - 28 Lantaarnpaal terug plaatsen waar hij 
42 jaar stond. (Accoord Jack) 

Jack 

4.11.10 Groenstrook Wilgenakker Wordt geregeld Jack 

13-01-2011 Werkgroep Gansepoel Bijhouden  Henk en 
Robert v/d V 

 
 Hr. Ad v Best was niet aanwezig, misschien een volgende vergadering meer hierover. 
 
 
Rondvraag: 
-Een nieuwsbrief van Zeelst werd bij ons verspreid. Men vindt dit vreemd.  
-Wijkkrant: We zoeken nog hulp (redactie mensen) Er komt ook een web site. 
-Het Wijkblad ,  zou een agenda punt mogen zijn. 
-Begroeiing : Soms zijn struiken en bossen zo groot dat ze het trottoir in nemen. Men kan de klacht 
kwijt bij de Gemeente.. 
-Er zou een oversteek moeten komen op de Burgemeester van Hoofflaan , daar waar deze vroeger 
was. In het nieuwe gebouw t/o de kerk zit een zorgafdeling (swove) Men meent gelezen te hebben dat 
deze straat op de schop gaat . Men zal verkeersremmers gaan plaatsen. Henk vraagt e.e.a. na. 
-De aanwezige gast werd bezocht door de wijkconciërge. Vandaar dat hij de vergadering bijwoont. 
-DE verkeerslichten bij Abdijlaan/Burgemeester van Hoofflaan zijn aangepast. Het is nog wel niet 
100% geregeld maar dat laat het verouderde systeem niet toe 
- Waarom wordt in de Teullandstraat niet gestrooid met gladheid? Er staat daar een kerk. Bij huwelijk 
en begrafenis was het dit jaar erg gevaarlijk. Antwoord: Beleid van de gemeente.! 
-Uitgang De Wittstraat Burgemeester van Hoofflaan . Het zicht wordt hier ernstig belemmert door 
bomen.   
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Sluiting. 
  
Volgende vergadering: donderdag 14 april   2011 19.30 uur Sentrum ‘70 
 
Agenda: 14 april 2011 

1 opening 
2 notulen 03 maart  2.011 
3 wie wil punten toevoegen 
4 Ingekomen post 
5  mededelingen 
6  Wijkblad 
7 politiezaken 
8 werkgroep Gansepoel 
9 actielijst 
10 rondvraag 

      11 sluiting 
 

vergader data 2011:    april 14
e
/  mei 19

e
/ juni 30

e
/ sept. 8

e
/ oktober 6

e
/ november 24

e
/ december ?/ 

 
 


