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Aanwezig:  zie namenlijst     te raadplegen bij de notulist(cor) 
Afwezig:   zie namenlijst      ,,           ,,          ,,          ,, 
 
De notulen van 15 mei 2014 worden goedgekeurd. 
 
Ingekomen post: 

 Mail van Sami over netwerklunch donderdag 26 juni 

 
Mededelingen.  
 
Henk van Stimulans: het gaat goed met Henk van Hugten, hij mag weer autorijden, maar zal toch 
gedotterd moeten worden. We hopen Henk na de zomer weer aan het werk te zien. 
Netwerklunch: donderdag 26 juni is er een netwerklunch van Net Midden, in het Tweespan (Mira 2 
in Zonderwijk). Sami is begonnen met het opzetten van een netwerk in t Look en Zonderwijk en wil 
dat netwerk na de zomer uitbreiden naar Cobbeek en d’Ekker. Om alvast inspiratie op te doen en 
hopelijk mensen enthousiast te krijgen om na de zomer mee te bouwen aan die uitbreiding nodigt 
Sami bij deze ook actieve wijkbewoners uit van de wijkplatforms van Cobbeek en d’Ekker. 
 
Doel van het Net Midden (netwerk in Woonservicezone Midden) is om de formele en informele zorg 
goed op elkaar aan te sluiten en de formele en informele netwerken aan elkaar te verbinden. Neem 
als voorbeeld een dame op leeftijd die niet meer zo’n sterk informeel netwerk heeft, kinderen 
wonen misschien ver weg, contact met de omgeving is niet zo sterk en die dame breekt een heup. 
Dan is er wel wat professionele zorg mogelijk, maar dat is niet veel of die dame/heer moet zelf extra 
zorg inkopen. Dan is het prettig om in het netwerk informele zorg en hulp te kunnen organiseren via 
actieve wijkbewoners die willen helpen of via vrijwilligers van diverse organisaties (zowel 
professionele als vrijwillige organisaties). Zo moet dat Net Midden dus eraan bijdragen dat niemand 
tussen wal en schip valt! 
 
Namens Wijkplatform d’Ekker gaan Maria en Wim. (er zijn nog plaatsen beschikbaar als andere leden 
aan willen schuiven) 
 
Politiezaken 
 
Niks te melden. 
 
Gansepoel 

Wethouder Hans vd Looy gaat na de zomer aan tafel met zowel het wijkplatform als werkgroep 
Gansepoel 
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Aktielijst 

Afgewerkte zaken worden van de lijst verwijderd. 

 

 
Datum 

Onderwerp Actie Door wie 

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

13-03-14 De Oude Kerkhof Het groen opknappen. 
STAAT INGEPLAND! 

 

15-05-14 Stichting d’Ekker Hoe nu verder WPF & Huib 

19-06-14 Berk in Borchgravestraat, 
levert overlast op van vogels 
en stuifmeel 

Melden bij de 
gemeente? Lobbyen 
voor kap of drastische 
snoei? 

WPF 

 

Rondvraag: 

1. Rattenoverlast in delen van d’Ekker, kan daar iets aan gedaan worden? Daar zal iedereen aan bij moeten 

dragen door huis en tuin schoon te houden. Het advies van de gemeente is om in ieder geval géén voer 

voor vogels (brood e.d.) te gooien. En als je ongedierte aantreft in gangetjes e.d., dit dan melden via de 

KLACHTENLIJN Gemeente Veldhoven. Kan via internet of telefoon: 14040. 
2. Groenonderhoud in de wijk: er staat veel onkruid, soms erg hoog, moet dat niet gesnoeid 

worden? 

3. Zaterdag 28 juni is het 60 jarig bestaan van ASV met een spektakeldag, kom gerust ook kijken! 

4. Blijft stichting d’Ekker nog voortbestaan nu er nog geen besluit genomen is over het samengaan 

van het Wijkplatform met Stichting d’Ekker? Ja, stichting d’Ekker blijft gewoon bestaan en wacht 

op een reactie van het Wijkplatform om samen verder te bouwen. 

5. Wim wil graag de statuten zien van stichting d’Ekker. Cor heeft de statuten als het goed en Wim 

zal die opvragen bij Cor. 

6. Wim neemt tot slot het besluit om ook verder te willen bouwen aan de samen werking tussen 

stichting d’Ekker en Wijkplatform d’Ekker. Na de zomer zullen we gaan bouwen aan de 

samenwerking. 

 
Sluiting: 

De voorzitter sluit de vergadering  

  


