Wijkplatform vergadering

Aanwezig:
Afwezig:

zie namenlijst
zie namenlijst
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De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt de aanwezigen. In het bijzonder onze
gasten Rein Kwast Samenwerkend Veldhoven en Dirkje de Haan D66 We missen vandaag
weer Wilbert, hij. Helaas is hij overleden. We zijn met drie personen naar zijn crematie
geweest. We hebben aan zijn verzoek voldaan om een donatie te doen aan het DML fonds.
De notulen van 27 juni 2013 worden goedgekeurd.
Ingekomen post:






WijkplatformVerslag 27 juni 2013
Evaluatie wijkcontract d ‘Ekker
Kern met pit (verbeter je wijk)
25 jaar unicef-wereldwinkel. Feest 27 september 16.30 uur
Nogmaals eenzaamheid. Hoe maak ik het bespreekbaar. Kom naar de workshop in De
Twee Sparren,4 oktober kapelstraat-zuid 3a.Maaltijd vooraf.
 25 september 20.00 uur sentrum 70, bijeenkomst, gemeente, woonbedrijf en
stimulans, willen in gesprek met vrijwilligers die aangeven hoe men ondersteund wil
worden. Het wijkcontract is weg, Edwin heeft andere funktie.
 Hoe houd ik het vol als mantelzorger, koffie met kennis van 10.30-12.00 uur 9
september. 17 september 13.30-15.30 uur biljarten in Den Uitwijk
 3 oktober K2 conferentie op strijp S (de burger spreekt) Wendy v Akker brief.
Mededelingen.
1. Reeds eerder vermeld; Voor Wilbert komt iemand van Stimulans (Sammy)
die zijn taken waarneemt tot einde jaar.
2. Speeltoestel van Papevoort is geheel geschilderd en terug geplaatst, (wordt
van Aktie lijst verwijderd.)
3. Ons bankje (social sofa) moet worden schoongemaakt. Taak voor Maria en
Cor.
4. Aert Swaens heet nu “Thuis”. Inge heeft een andere taak gekregen bij Thuis
en haar vervangster heet Yvonne.
5. Advertentie in Wijkblad ..Wim wie was dat?
6. Sentrum ´70 heeft een nieuw bestuur. Hun werd aangeraden zich bij de
gemeente te melden. De verstandhouding met het vorig bestuur was niet
optimaal. Dit moet hersteld worden. Bijdragen vanuit het wijkplatform voor
het vernieuwen van het biljartlaken is geen haalbare kaart.
7. Wijkplatforms zullen in de toekomst geen vaste adviesgroep zijn. Ze kunnen
aangesproken worden. Ad blijft aanspreekpunt. Hij bezoekt bijeenkomsten
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op verzoek, Budgetten gaan misschien naar een pot. Vergaderen zal blijven
in Sentrum 70
8. Ine: Woonbedrijf zal forse financieel ingrepen moeten doen, dus minder
budget voor wijkdag, cult en tumult enz. Huurwoningen (nieuwe d ‘Ekker)
In het najaar, oktober, zal communicatie plaats vinden, renovatie plan.
Vragen als hoe informeren, klankbordgroep samenstellen, haalbaarheid enz
komen aan de orde.

Gansepoel
Henk en Robert zijn aanwezig, ze zijn nog steeds actief om mee te denken over de invulling
van de Gansepoel. Vragen door hen gesteld konden niet worden beantwoord, 12 september
is in de Cecilia kerk in Veldhoven een bijeenkomst waar meer duidelijkheid zal komen over
sluiting kerk in d’Ekker.
Politie mededelingen
De wijkagent, Jeroen heeft zich vorige vergadering voorgesteld. Vandaag niet aanwezig.
Aktielijst
Afgewerkte zaken worden van de lijst verwijderd.

Onderwerp

Actie

5 sept 13

Plaatsen speeltoestellen
Zoestraat

In werking

23-08-12

Kliko’s Wilgenakkerstr.

Herhaald ingebracht

Door wie

Datum

Jac.

Rondvraag:
Cor: In de v Eijkstraat is een verzoek gekomen. Kan men daar langs de struiken een pad
leggen van twee tegels. Hele jonge kinderen rijden nu het rondje over de weg,zeer
gevaarlijk. Ad zegt ,dit hoort binnen de geijkte weg worden aangekaart. Initiatiefbrief
wordt genomen door cor.
Harrie: Is er nog budget voor feestje 75 jaar bestaan EHBO. Stuur de mail naar Angelique
Vervoort zegt Ad.
Sluiting
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Agenda wijkplatformvergadering data voor 2013 worden toegevoegd
1 opening door de voorzitter
2 notulen 5 september 2013
3 ingekomen post
4 mededelingen
5 politiezaken
6 werkgroep Gansepoel
7 actielijst
8 rondvraag
volgende vergaderingen
21 november. ,,

.

Cor

