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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 weer Wilbert, hij kan 
door ziekte niet aanwezig zijn. We vragen ons af hoe het met Wilbert gaat.  
 
De notulen van 16 mei 2013 worden goedgekeurd. 
 
Ingekomen post: 
 

 WijkplatformVerslag16 mei 2013 

 Uitnodiging opening beweegtuin 2 juli 15.30 uur, Maria gaat mee 

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

huisbezoeken af om signalen binnen de ouderenproblematiek op te pakken. De 

dames kunnen visite kaartjes en een beltegoedkaart laten maken. Accoord gegeven 

door de wijk platform leden. 

 Informatie gemeentelijk Wijkbudget. Wat te doen??Denk mee 

 Diverse brieven aangaande de lantaarnpaal in de Borgchrave straat 

 Praktijk programma “Samenspraak” 

 Speeltoestellen in de Don Boscostraat / Zoestraat 

Mededelingen. 
Reeds  eerder vermeld; Voor Wilbert komt iemand van Stimulans die zijn taken 
waarneemt tot einde jaar. 
Speeltoestel van Papevoort staat op de werf. In verband met de veiligheid dient 
dat door professionals gerestaureerd te worden. Men heeft dit geschilderd en wordt 
kortelings weer geplaatst. 
Ons bankje (social sofa) moet worden schoongemaakt. Dominique heeft gekeken 
naar een middel dat het bankje beschermd, helaas zal dit middel maandelijks her 
moeten worden aangebracht en is dus te bewerkelijk. We zullen dit dus zelf 
moeten doen. 
Onze wijkdag was weer een succes. 26 mei. Over een paar maanden komt de 
organisatie weer bij elkaar om de wijkdag van volgend jaar te organiseren, wellicht 
weer terug naar de zondag ivm hogere opkomst. 
 
 
 
 

   

Gansepoel     
Henk en Robert zijn niet aanwezig 
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Politie mededelingen 
Geen mededelingen 
 
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 is geschiedt 

Jeroen Wordt kortelings 
geplaatst 

    

    

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

 

 

 

Rondvraag: 
 
Men laat wel positieve geluiden horen hoe goed alles geregeld is. Toch zegt Albert dat  het 
niet allemaal mooi is. Men laat begroeiing over de schutting hangen. Hierdoor worden de 
voetgangers in het pad nat, wanneer ze bij natweer tegen de begroeiing lopen 
 
 
Sluiting 

 

Agenda wijkplatformvergadering  data voor 2013 worden toegevoegd 

1 opening door de voorzitter 

2 notulen 27 juni 2013 

3 ingekomen post 

4 mededelingen 

5 politiezaken     

6 werkgroep Gansepoel 

7 actielijst  

8 rondvraag 

volgende vergaderingen 

 5 september ,  ,,  

21 november.    ,,                    Cor 

. 

 


