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Aanwezig:  zie namenlijst     te raadplegen bij de notulist.    (COR)                                          
Afwezig:   zie namenlijst      ,,           ,,          ,,          ,, 
 
-De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt de aanwezigen. In het bijzonder onze 
gasten Rein Kwast Samenwerkend Veldhoven.  Arienne v Pelt van D66 
 
De voorzitter deelt mee dat weer niemand van de gemeente  aanwezig is. 
 
De notulen van 22 november. 2012 worden goedgekeurd,  
 
Ingekomen post: 
 

 Wijkplatform Verslag november 2012 

 Data van vergaderingen in 2013  doorgeven aan Francis 

 Storende fout in wijk atlas ,pagina 59 

 Sneeuwruim gereedschap staat reeds in de opslagruimte bij de Handwijzer. Vrijwilligers 

komen helpen . zie brief Edwin die aan dit verslag is toegevoegd. 

 Wilco Huibers  komt kijken naar de situatie in de Borgchravestraat. Zie aktielijst. 

 Brief van SWOVE. “Alzheimer cafe.” 

 Wijkblad D’ekker, december 

 Kerstkaart CDA. 

 “Aerts Swaens perspectief”   

Mededelingen. 
 

Wilbert vraagt of Woonbedrijf in de Oranjewijk een woning heeft ingericht als voorbeeld 

“keurmerk veilig wonen”  Ine geeft aan dat ze daarvan niet op de hoogte is maar het intern 

zal navragen. (Blijkt niet zo te zijn.) Ook in Gagelbeek heeft men zo’n woning. Ine zegt dat de 

woning die bij woonbedrijf in gebruik is aan de Schotelmansstraat ook voor dat soort 

doeleinden gebruikt zou kunnen worden. Mogelijk dat de woning in de toekomst voor dit 

soort zaken gebruikt gaat worden als er renovatiewerkzaamheden in de wijk worden 

uitgevoerd.  

Er was een vergadering gepland met Voorzitters van de ander wijkplatforms, het zogenaamde 

voorzittersoverleg , Wim wilde  met hen  komen tot een samenvatting van de lang openstaande 

punten op de aktielijst. Dirkje die een mail  terug verwacht wilde dit aangekaart zien in de raad. 

Helaas werd deze vergadering op het laatst afgezegd. Wilbert  zal  een mail sturen naar de voorzitters 

van de andere wijkplatforms hoe hun opmerkingen zijn aangaande de openstaande punten van de 

aktielijst 

 

Onze vergaderdatum van 25  april 2013 vervalt. De bijeenkomst is gepland op  16 mei, mocht 

er reden zijn eerder bijeen te komen dan wordt  u hiervan in kennis gesteld.. 
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Wim en Maria zijn bij Merefelt geweest  ivm. het wandelpad met fitness punten,zie vorig 

verslag, Via de gemeente is 3000 euro overgemaakt  namens wijkplatform d‘ Ekker, 

Zonderwijk en Cobbeek. 

 

Ine, Er is overleg geweest met Edwin ,Ad v Best en Angelique Vervoort betreffende het 

evalueren van het wijkcontract d’Ekker.  

Nadat het wijkcontract in april 2011 van start is gegaan, is het tijd voor een evaluatie. Hoe nu 

verder, zijn de doelen behaald, moeten deze bijgesteld worden maar vooral ook: wat is er al 

bereikt. Bij de evaluatie zullen zowel de wijkbewoners als de professionele partners 

betrokken worden. Terugkoppeling zal plaatsvinden aan de beleidsgroep Wijkbeheer. 

Een  vervolg bijeenkomst is gepland.  

Verder kwam de vraag aan de orde of er ook in 2013 weer een Lente actie georganiseerd 

moet worden. Een dergelijke actie en organisatie moet wel iets wezenlijks toevoegen. Dit zal 

na de evaluatie bekeken worden. Wordt vervolgd. 

 

17 januari zal een uitleg gegeven worden in  ’t Tweespan bij de Mira over de nieuw te 

bouwen M.F.A. aan de v Aelstlaan. 

 

De volkstuinen  voor de jeugd bij de Jan Ligthart school  zijn een succes, misschien kunnen 

deze uitgebreid worden als deze school wordt gesloopt.  

Gansepoel     
Henk en Robert zijn niet aanwezig 
 
Politie mededelingen 
Jeroen Vos wordt per 23 februari de nieuwe buurtbrigadier voor d’Ekker. Wilbert nodigt hem 
uit voor de volgende wijkplatformvergadering. 
 
Aktielijst 

Afgewerkte zaken worden van de lijst verwijderd.    

 
Datum 

Onderwerp Actie Door wie 

2012 Lantaarnpaal  
Borgchravestraat 26-28 

Afscherming licht 
achterzijde 

Jack / Jeroen/Huibers 

5-4-12 Schilderen speeltuig 
Papevoort 

Jeroen Verf komt, dit is 
toegezegd 

4-10-12 Speelplek Dovenetel. 
Aandacht voor goed 
funktioneren van het 
materiaal en begroeing 

Zie ook rondvraag  

28-6-12 Actie wijkschouw Oa controle bouwafval Milieu controleur 

23-08-12 Kliko’s Wilgenakkerstr. Herhaald ingebracht Jac. 
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Rondvraag: 
Afritjes voor voetgangers en scootmobielen  bij trottoirs liggen nogal hoog. Wordt dit 
verholpen ? nee ,zoals het nu is werkt het ook ontmoedigend voor jeugdige fietsers om hier 
gebruik van te maken. 
 
Albert: In een aantal achterpaden is het weer een rommeltje aan het worden. Kan hier iets 
aan gedaan worden? Ine: Achterpadrommel, tv. Schotels aan de voorzijde van het huis. 
Geparkeerde aanhangers. Het hoort niet!! Als aan beide zijden de huizen van de 
woonstichting zijn kan men wel optreden Is de ene zijde huur- en de andere zijde 
koopwoning dan wordt het moeilijk.  
Ine zegt toe dat Woonbedrijf de achterpaden bij haar huurwoningen zal inventariseren. 
Onrechtmatigheden worden daarbij vastgelegd. Na een maand vindt er weer een 
inventarisatie plaats. Als er dan nog steeds rotzooi ligt, zal de huurder worden aangesproken 
door Woonbedrijf. Komt daarop geen actie dan zal intern bekeken worden of Woonbedrijf 
het opruimt en  de rekening bij de vervuiler neerlegt. 
 
Harrie: We hebben in de wijk een stichting d’Ekker, we zijn voor het welbehagen in de wijk. 
Men kan wijkblad website raadplegen. Wil men iets gezamenlijk doen in de wijk , dan zou dit 
via de stichting kunnen lopen. 
 
Verbeter de buurt: In Nederland hebben we een site. “Verbeter de buurt” Men mailt zijn 
bevindingen en ieder kan de afhandeling volgen van het item wat ingebracht is. Men ziet het 
pinrood langzaam groen worden wat wil zeggen dat  de klacht is opgelost. Angelique 
Vervoort neemt contact op met de gemeente Veldhoven of zij hieraan willen meewerken. 
 
Wilbert: Budgetten 2013 zijn nog niet bekend. Het zou zinvol zijn als ieder nu al uit kijkt aan 
welke zaken we ons eventueel fysiek budget gaan besteden. Wachten tot 1 oktober is 
niet wenselijk. Is het wel inzichtelijk wat andere met hun fysiek budget doen? Niet 
geheel, er hangen wel een aantal criteria aan. Niet alles kan. In het verleden zijn 
wel een aantal zaken gerealiseerd zoals via ons platform  ; verf voor onderhoud , 
markt kramen, jeu de boule baan , bijdrage voor het bewegingspad bij Merefelt 
enz. 

 
Sluiting  

 

Agenda wijkplatformvergadering  data voor 2013 worden toegevoegd 

1 opening door de voorzitter 

2 notulen 10 jan.2013 

3 ingekomen post 

4 mededelingen 

5 politiezaken 

6 werkgroep Gansepoel 

7 actielijst  

8 rondvraag 

volgende vergaderingen. 14 maart, 16 mei , 27 juni , 5 september , 21 november.  


