
Wijkplatform vergadering      5  april 2012 
  

           

 
Aanwezig:  zie namenlijst                                                   

Afwezig:   zie namenlijst 

 

De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt Dominique van Woonbedrijf  en de 

aanwezigen.  

 

De notulen van  23 februari  2012  worden goedgekeurd. 

 

Mededelingen: 

  

1. Speelplek “Dovenetel” is verwijderd van de actielijst. Een tweede bijeenkomst vond 

plaats met de buurtbewoners in het gemeentehuis. Wim en Maria waren daarbij ook 

aanwezig. Er is een  plan gemaakt. Dit plan hing ter inzage in de burgerhal van  het 

gemeentehuis. Er heeft geen reactie plaats gevonden! 

2. Vuilnisbakken plaatsen op bepaalde plekken is van de actielijst. Dit zit niet in het 

beleid van de gemeente (meldt Ad). Wil men hiermee doorgaan dan dient men in 

contact te treden met de politiek. 

 

Rondgang in de wijk 

Met een tiental mensen werd een rondgang gemaakt door de wijk. Wilbert geeft een 

samenvatting. Ad zegt: samenvattend kan men stellen dat dit een prettige wijk is. Ine zegt: 

kom met ideeën ter verfraaiing van de wijk. Woonbedrijf heeft i.s.m. het Prins 

Bernhardcultuurfonds een subsidieregeling in het leven geroepen. Buurtbewoners en 

organisaties met banden in de wijk kunnen hier gebruik van maken. Het fonds is er voor 

initiatieven op gebied van kunst en cultuur in de wijk die mensen samenbrengt.  

Wilbert: We deden een aantal locaties aan. Begonnen bij Herderstasje. Men heeft problemen 

met uitzicht, aanplant groeit te traag. Advies vanuit de wijkschouw aan buurtbewoner: Ga in 

gesprek met ondernemers. Zelf initiatief nemen heeft ook succes gehad met de losproblemen 

bij LIDL.  

Social sofa. Mooi benkske, jammer dat het als watercloset gebruikt wordt door honden. 

Verschillende oplossingen worden voorgedragen, echter het zal van het fatsoen van 

hondenbezitters afhangen of hier mee verbetering in komt.  

Ceciliastraat. Jeroen doet zijn relaas, hij heeft het idee geopperd voor aanplant van bollen op 

de grasvelden. Ad zegt dat de gemeente wijkinitiatieven aanmoedigd. 

v.Aelstlaan, Jan Ligthartschool. Meester Mennen en een aantal moeders en kinderen waren 

daar. De basisscholen Jan Ligthart en Poolster hadden een schooltuin, zodat ze kennis konden 

opdoen met tuinieren. Het plan is om tussen de fietsenstallingen van school en Nieuwe Band 

de schooltuin te ontwikkelen. Een vergunning is reeds aangevraagd. Men heeft 126 

handtekeningen verzameld, om dit project te ondersteunen. Het is belangrijk dat jeugd ervaart 

wat er in de natuur gebeurt. De locatie wordt door een andere invulling en opener uitstraling 

ook onaantrekkelijk voor hanggroepen. Geplande start is op 14 april, Ad geeft echter aan dat 

de vergunning dan waarschijnlijk nog niet rond is. Het wijkplatform besluit om positief te 

advisering ten aanzien van het inzetten van het fysiek budget hiervoor. De activiteit voldoet 

aan alle gestelde eisen. Een begroting is nog niet opgesteld, maar rekening moet gehouden 

worden met een bedrag tussen de € 600 en € 700. De handtekeningen worden aan de 

wethouder aangeboden. Ad doet poging e.e.a. te versnellen. 
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Achterpaden v Eijkstraat/Korte Kruisweg  Wat kan daar aan gedaan worden. Men kan 

spreken van ongewenste situaties, er ligt afvalhout met spijkers erin. Dit is gevaarlijk voor 

spelende kinderen. Het is niet de bedoeling dat bouwafval hier gedeponeerd wordt! Van 

gemeentewege zal men naar de mogelijkheden om in te grijpen kijken. 

Speeltuin Papevoort. Jeroen stelt voor om met enkele buurtbewoners het speeltoestel 

opnieuw in de lak te zetten. Jack zegt toe uit te zoeken welke lak hiervoor nodig is. 

Dominique oppert dat hij wellicht via Groenen sponsoring en/of korting kan krijgen.  

Hoek Wilgenakkerstraat. Momenteel heeft men hier de zaak beplant. Kan er wat 

teruggesnoeid worden, zodat er een ruimer pad ontstaat en er meer ruimte is om de kliko’s op 

de ophaaldag te plaatsen. Er is nu nauwelijks plaats om over het trottoir te lopen zonder dat je 

de geparkeerde auto’s raakt, deze raken dan beschadigd. De beplanting voor het woonhuis is 

een taak van de bewoner zelf. Hij zal aan moeten geven als hij het anders wil. Jeroen zal 

contact leggen met de betreffende bewoner. 

 

Ingekomen post  
1. Verslag wijkplatform 23 februari 2012 

2. Briefverslag voorzittersoverleg (9 januari 2012) 

3. K.N.H.M. overheidsparticipatie Werkplaats 14. 

4. Wijknieuws april 2012 

5. Lente Aktie  14 april kerkplein d’Ekker 10.00-14.00 uur. Tent aanwezig! 

6. Wijkbudget  d’Ekker  2012. 

 

De vergaderdata van 2012 zijn besproken, deze zijn vastgesteld op:  10 mei, 28 jun, 23 aug, 

4 okt en 22 nov. 

 

Mededelingen Politie:                                                                                                                        

In de Ceciliastraat zijn snelheidscontroles gehouden middels detectielussen die over de rijbaan 

waren gespannen. In een volgende vergadering komt men terug op de uitslag. 

Het APV is aangepast. Vrachtauto’s parkeren in de wijk is niet meer toegestaan. 

Aanhangers parkeren is niet meer toegelaten aan de openbare weg. Dit punt wordt 

aangehouden tot volgende vergadering wanneer Gijs weer aanwezig is. Men wil graag weten 

wat handhaving (BOA) gedaan heeft in afgelopen jaar. Hoe vaak trad men op tegen vervuilers 

(hondenpoep) enz. Ad vraagt dit na.  

 

Werkgroep Gansepoel.   Henk. Er is een bijpraat bijeenkomst geweest met wethouder Tops 

op 4 april jl. om 19.30 uur in het gemeentehuis. Hoe is de stand van zaken? Er zijn nog geen 

plannen, zegt de wethouder. Het invullen van het gebied is een open vraag. Het advies uit de 

vergadering is: neem contact op met woonbedrijf en bedenk zelf iets wat de invulling betreft. 

Het gebied is circa een ha. groot zegt Henk. Wie is geïnteresseerd in dit gebied (Ine), we 

maken een afspraak om met elkaar van ideeën te kunnen wisselen. Belanghebbenden zijn 

Woonbedrijf, omwonenden , Sentrum 70. Misschien zijn er meer belanghebbende, laten ze 

zich melden bij de werkgroep (Henk). Ine gaat met Henk een afspraak regelen, zodat wensen 

geïnventariseerd worden. De bijeenkomst kan plaats vinden in de Schotelmanstraat nr. 2. 

Woning van woonbedrijf. 

Robert zegt dat de Gansepoel leeg komt te staan. Het zou verstandig zijn als deze ruimte 

gebruikt blijft. Dit is ook veiliger. De brede school komt pas eind 2014 of nog later. 
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Aktielijst 

Afgewerkte zaken worden van de lijst verwijderd.    

 

 

Datum 

Onderwerp Actie Door wie 

? Bord plaatsen Geen geld voor ASV 

5-4-12 Schooltuin Vergunning Ad 

5-4-12 Schilderen speeltuig Papevoort Uitzoeken lak Jack 

    

 

Rondvraag 

1. Wordt er een mededelingen bord geplaatst bij de ingang van onze wijk? Nee niet door 

ons. ASV kan zelf onderzoeken wie er gebruik van willen maken, dit ivm 

haalbaarheid. Vooralsnog ziet het wijkplatform meer belemmeringen dan kansen. 

2 Kan onze social sofa beschermd worden tegen uitwerpselen? Dominique zegt dat er 

wel iets is tegen duiven. Hij doet navraag om te kijken wat mogelijk is. 

3 Op de hoek Ceciliastraat-Klaverplein is een stuk grond teruggeschonken aan de 

gemeente. Graag een bedankbloemetje aan de bewoonster. (Maria) 

4 Ons wijkblad heeft behoefte aan medewerkers. Momenteel gaan mensen weg of gaan 

hun werk minderen. We zoeken zoveel mogelijk mensen zodat er een goede verdeling 

kan plaatsvinden. Graag hulp. (Harrie) 

5 De school “De Verrekijker” gaat weg. Is er een herbestemming voor de 

speelwerktuigen? (Robert) Jack gaat kijken wat daar staat. 

 

 

 

Sluiting  ;              Volgende vergadering wordt gehouden op 10 mei 2012 

 

 

Agenda wijkplatformvergadering 10 mei 2012 

 

1 opening door de voorzitter 

2 notulen 5 april 2012 

3 ingekomen post 

4 mededelingen 

5 politiezaken 

6 werkgroep Gansepoel 

7 actielijst  

8 rondvraag 

 


