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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 
vaste gast Rein Kwast Samenwerkend Veldhoven.  We missen vandaag Wilbert , hij kan door 
ziekte niet aanwezig zijn. We sturen hem namens het wijkplatform een beterschapkaart en 
'n bloemetje. Cor en Maria regelen dit. Tijdens zijn afwezigheid zal Angelique van Stimulans 
de honneurs waarnemen. 
 
De voorzitter deelt mee dat Ad van Best van de gemeente  aanwezig is. 
 
De notulen van 10 januari. 2013 worden goedgekeurd. 
 
Ingekomen post: 
 

 WijkplatformVerslag januari 2013 

 Mededeling Erwin   Februari 2013: Sneeuwploeg ouderencomplex Handwijzer. 12 

wijkbewoners hebben nu ongeveer 6 x een inzet gepleegd bij het 

Handwijzercomplex. De meest belopen paden naar de taxi’s, bergingen, binnentuin 

en parkeerplaats werden daarbij  sneeuwvrij gemaakt. Dit i.s.m.  WPF, Aert Swaens, 

Wijkgenoten en bewonersvereniging. 

 Maart 2013:  Twee ouderenverzorgsters (Jeanine en Bianca) leggen vanaf 5 maart j.l. 

huisbezoeken af om signalen binnen de ouderenproblematiek op te pakken. Er is een 

start gemaakt bij het Handwijzercomplex, omdat uit inventarisatie bleek dat er 

 sprake is van eenzaamheid en andere problematiek. Het project is kortgesloten met 

Swove. Meldingen van eenzaamheid worden aangeleverd door Wijkgenoten en 

wijkconciërge. De dames kunnen visite kaartjes laten maken. Accoord gegeven door 

de wijk platform leden. 

  Juni 2013: Vanaf 3 juni gaat er weer een nieuw project draaien vanuit Wijkgenoten, 

gericht op de kwetsbaren in d’Ekker. Schoonheidsspecialiste Patricia stelt 1 x per 

maand haar huiskamer beschikbaar om tegelijkertijd 6 mantelzorgers,zieken en 

alleenstaanden te ontvangen. Zij krijgen gratis koffie/thee en een gratis handpakking 

aangeboden. Het doel is om bewoners die het echt nodig hebben een sociaal 

moment te kunnen aanbieden, waarbij ontmoeten centraal staat. Aanmeldingen 

lopen via Wijkgenoten zodat de wijk het zelf kan oppakken. Projectset is nog in de 

maak. Eea is al afgestemd met Swove. In het volgende wijkblad zal er aandacht aan 

bovenstaande items worden geschonken. 

 Brief van Jeanine: Vragen aan de voorzitter over de Wijkdag. 

 Evaluatie wijkcontract d’ekker februari 2013. Uit de gehouden  enquette door 

woonbedrijf  is gebleken dat  het goed gesteld is met onze wijk. (Ine en Ad) 
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 Zorgsite: Zorgsite is een handig hulpmiddel om hulp en steun aan vrienden en buren 

gemakkelijker te maken. Bezoek de site http://veldhoven.zorgsite.nl attentie kaarten  

zijn verkrijgbaar bij ,  judith.strijbos@veldhoven.nl 

 Informatie gemeentelijk wijkbudget. 

 

Mededelingen.  
 
Ine : De jaarlijkse lente Aktie vindt plaats, al weer voor de 3e keer, op13 april van 
10.00 tot 14.00 uur. Evaluatie wijkcontract d’Ekker. Lijst ging naar professionals, 
destijds werden afspraken gemaakt, wat doen we er mee? School leerlingen 
schoonde de wijk op. 
Er werd een enquête uitgezet “Wat is goed, Wat kan beter” Vorige keer lieten we 
lijsten invullen,dat doen we nu ook weer, alles kwam breed aan de orde. d’Ekker is 
prima, veel werd in gang gezet. Wat doen we richting bewoners; wat hebben we 
gedaan.  Soms is er gemopper, spreek je ze individueel dan zijn er geen 
opmerkingen. De wereld verandert zegt Ine. Velhoven verandert. Velen zetten zich 
in, wat is nog te verbeteren. Het is hier prachtig wonen daarom moet men ook 
leren te waarderen. 
Woonbedrijf heeft veel geïnvesteerd in leefbaarheid. Kan dat zo blijven in deze 
tijd?  We gaan nu pakketten aanbieden met huurverhoging, in 2013 gaan we 
voorbereiden in 2014 uitvoeren…   
Hanneke : dinsdag 19  maart is er weer een vergadering over de wijkdag welke 
gehouden wordt op 25 mei Van 13.00 tot 17.00 uur. Deze dag zal wel soberder van 
aard zijn. ASV werkt mee. Men is welkom bij deze vergadering.  
Wim : Fysiek Budget voor 2013 is bekend. Wel wat minder dan in 2012. Dit zit in 
het aantal inwoners zegt Ad. Dit budget is in beheer bij de gemeente. 
 
Inge : Is moeder geworden van een zoon. Gefeliciteerd!! 
 

Gansepoel  Henk en Robert zijn niet aanwezig 
 
Politie mededelingen 
Jeroen Vos, de politieman voor onze wijk komt  naar onze volgende vergadering! 
 
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.  Nog hek erom Ad 

    

23-08-12 Kliko’s Wilgenakkerstr. Herhaald ingebracht Jac. 

http://veldhoven.zorgsite.nl/
mailto:judith.strijbos@veldhoven.nl
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Rondvraag: 
 
Jeu de boule baan nabij Zoestraat zou die vanuit de gemeente geplaatst worden? (Ad kijkt 
het na) 
Maria geeft aan dat de Socialsofa van d'Ekker erg vuil is. Ze wil graag als het beter en droog 
weer is, de sofa een reinigings  beurt geven maar doet dit niet graag alleen. Indien mogelijk 
een wax op de sofa aanbrengen zodat de honden het niet meer zullen bevuilen. Ine zal dit 
kortsluiten met Dominique. 
 
Bewoonster uit de v Eijkstraat vraagt; “kan de gele doorgetrokken streep voor huisnummers 
9.11.13.15 weer worden aangebracht?” Soms parkeert men aan beide zijden. De 
doorstroming van het verkeer wordt dan belemmerd.  De vergadering zegt dat verkeer 
samenspel is, men plaatst dan verkeerstekens wanneer het bepaald nodig is. Hier hoort de 
slogan “Geef je verstand eens voorrang”. 
 
Ad gaat navraag doen bij de gemeente over het melden van klachten via de website 
`Verbeterdebuurt.nl` Het mooie van die site is dat je bij kunt houden wat de status van die 
klacht is. Bij een melding komt er een rood vlaggetje op de plattegrond, als het probleem is 
opgelost wordt het vlaggetje groen. Het is ook goede reclame voor de gemeente als de 
vlaggetjes snel groen worden! 
 
Sluiting                                         I.v.m. vacantie zal de notulist 16 mei afwezig zijn. 

 

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.   ( 16 mei , in Sentrum 70)  , 

27 juni ,              ,, 

 5 september ,  ,,  

21 november.    ,,                    Cor 

. 
 

 


