
Wijkplatform vergadering    6 oktober 2011 
  
  
          
  
 
Aanwezig:  zie namenlijst 
Afwezig:   zie namenlijst 
 
De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt de gast van vanavond: wethouder Mw. v/d Weijden.  
Zij zal deze vergadering op verzoek van het wijkplatform bijwonen. HH. Ad van Best en Jac vd Sande 
zijn ook bij deze bijeenkomst aanwezig. De vergadering is later begonnen i.v.m. de bijeenkomst 
onderzoek rekenkamercommisie naar wijkbeheer. Een aantal leden, Wim, Harrie en Louis, hebben 
deze bijeenkomst bijgewoond. Men heeft deze bijeenkomst als zeer positief ervaren. Je krijgt een heel 
ander inzicht over wijkplatforms.  
De voorzitter zegt dat veel goede leden wegblijven omdat men ontevreden is over resultaten die het 
vergaderen opbrengt. Men wil graag dat de gemeente meer op de vergadering aanwezig zijn. Nu zijn 
ze teveel niet aanwezig. Door direct, face to face, afspraken te maken valt veel tijdswinst te boeken 
  

Wethouder:  dhr. van Best is het aanspreekpunt voor het wijkplatform , daarom zou het goed zijn als 
er een vervanger is wanneer hij niet kan. Het vakinhoudelijke zit vaak niet bij Ad. Klachten zijn ook 
vaak erg persoonlijk. Deze zouden door betrokkene meer neergelegd moeten worden waar ze horen  
o.a. klachtenlijn , BOA’s , milieu.  Je hebt wijkplatform leden die regelmatig komen andere minder. 
Sommige komen voor hun eigen of hun eigen buurt belang. Als de wensen invulling hebben gekregen 
komen ze niet meer. We zoeken eigenlijk naar een andere systematiek. We moeten meer gebruik 
gaan maken van de kennis en kunde uit de wijk . Op wijkplatvergaderingen zou men meer mensen uit 
moeten nodigen die met de wijk vandoen hebben bv. Iemand van de dokterspost..voorzitter van de 
voetbalclub enz. Het kan beter. De wethouder is steeds bereid bemiddelend op te treden.  
 
Ad zegt dat op aanmerkingen ook bij hem gemaild kunnen worden door de voorzitter wanneer hij niet 
op de vergadering aanwezig kan zijn, men krijgt dan per kerende mail antwoord zodat zaken nog in 
het verslag kunnen worden meegenomen.  De voorzitter kan dan actie ondernemen. 
 
Notulen vorige vergadering;  Notulen van 8 sept 2011 worden goedgekeurd met dank aan de 
notulist. 
 
Ingekomen post: 

1. Onderzoek rekenkamercommisie naar wijkbeheer. Het concept verslag.  
2. Jaarverslag 2010 van Aert Swaens is via de mail binnen gekomen. 
3. Brief bijeenkomst –Verkennen van de informele kracht- 
4. Wijkblad september . 

 
Mededelingen: 
 
1.12 december 2011, jaarfeest voor leden van het wijkplatform. Locatie nog niet bekend. 
2. Maria : Momenteel wordt hard gewerkt aan ons sociaal benkske. Er zijn circa 200 uur mee gemoeid  
    Iedereen is welkom om een kijkje te komen nemen. Op dinsdag en donderdag van 15.30 – 17.00 u  
    In “De Gansepoel” 
3. Speelgoedbeurs komt 29 en 30 oktober.2011 .Vrijwilligers zijn welkom. Hanneke zou graag de tent 

van het wijkplatform willen lenen. Dit wordt accoord bevonden. Zie ook vorig verslag. 
4. Het terrein bij Garage Verdonk is nog steeds “uitlaat terrein voor honden”. 
5. Maria zorgt voor attentie naar een ex lid van het wijkplatform 
 

 
Politie: De wijkbrigadier is  ivm vakantie niet aanwezig. Hij geeft schriftelijk zijn inbreng . 
             
          6 okt.2011 
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1. Deze week werd er, naar aanleiding van de klacht over snelheid op de Abdijlaan een meting 

gehouden met de lasergun. De waarnemingen zijn van dien aard dat er geen verdere 

maatregelen genomen worden. Er waren 2 uitschieters van circa 80 km. 

2. Vanaf 6 sept. 2011 tot 5 oktober vond op de Ceciliastraat een verkeers-telling plaats met 

waarschuwingsborden.   De waarschuwingsborden “U rijdt te snel” zijn weer weggehaald. De 

resultaten zullen op een later tijdstip bekend gemaakt worden. 

 

 

Wergroep Gansepoel.   Als de brede school er is, circa 2014 krijgen we van wethouder Tops een 

uitnodiging om verder over deze zaak te praten. ( invulling terrein Gansepoel)  

 

Wijkblad d’Ekker 

14 oktober worden de wijkbladen weer opgehaald voor verspreiding door de vrijwilligers. 

 

Aktielijst 

Afgewerkte zaken worden van de lijst verwijderd.    
 
 

 
Datum 

Onderwerp Actie Door wie 

23 mei 
2011 

Prullenbak voormalig Gansepoel 
speelplaats 

Voorzitter neemt contact 
op met Veldvest 

Wim , voorzitter 

23 mei 
2011 

Speelplek Boterbloem heet nu 
Dovenetel 

Er komt dit jaar een 
uitnodiging voor 
omwonenden 

Gemeente Veldhoven 

23-mei-
2011 

Lossen vrachtauto’s bij LIDL voor 
07.00 uur 

Bel klachtenlijn Buurtbewoners 

23-mei 
2011 

NAW gegevens van het 
wijkbeheer worden up to date 
gehouden 

Zodat ieder thuis per post 
de notulen krijgt. 

Henk  en Ad 

30 juni 
2011 

Invalide op-/afritje aan de 
Teullandstraat.t’Hout 

Bekijken of dit aangepast 
moet worden 

Jac. 

8 
september 

Vuilnisbak plaatsen bij bank 
Abdijlaan/Burg. V Hoofflaan 

  

    

 

Rondvraag 

1. Kan het paaltje bij het Klaverplein, waarover in het verleden al veel over gezegd is niet verplaatst 

worden. Jac. Neemt dit mee... 

2. Er zijn 2 personen die geen e-mail adres hebben. Ze zouden toch graag het verslag ontvangen. Henk 

regelt dit met Ad. 

3. Ad vraagt; Willen jullie de vergader data voor 2012 vastleggen 

4. Aanhangers gaan verwijderd worden 

5. Het zicht bij de verkeerslichten Abdij laan / Burgemeester van Hoofflaan is bar slecht. 

6. Henk verstrekt een attentie aan de vrijwilligers. 

7. De politie deed controle in de wijk, wanneer deuren, poorten en schuurtjes open stonden en de 

bewoner was niet thuis, dan werd er een papieren schoenzool neer gelegd met de tekst “Dit is de 

voetstap van de politie” Het zou van een ander kunnen zijn!!! Een Aktie die zeer op prijs gesteld werd 

en veel impact heeft achtergelaten bij de betreffende bewoners. 

 

Sluiting  ;              Onze volgende vergadering 24 nov. 
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Agenda wijkplatformvergadering 24 november 2011 

 

1 opening door de voorzitter 

2 notulen 6 oktober 

3 ingekomen post 

4 mededelingen 

5 politiezaken 

6 werkgroep Gansepoel 

7 speelgoedbeurs 

8 wijkblad ( indien nodig) 

9 actielijst  

10 rondvraag 

 

 

voorstel vergaderdata 2012: 

19 jan; 23 feb; 5 april; 10 mei; 28 juni; 23 aug; 4 okt; 22 nov 

 

 
 
 
 


