
Wijkplatform vergadering    16 mei  2013  
 

 
Aanwezig:  zie namenlijst     te raadplegen bij de notuliste.    Maria 
Afwezig:   zie namenlijst      ,,           ,,          ,,          ,, 
 
De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt de aanwezigen.  
 
De notulen van 14 maart 2013 worden goedgekeurd. 
 
Ingekomen post: 
 

 Wijkplatform Verslag mei 2013 

 Wijknieuwsblad door Ad v. Best afgegeven. 

25 mei, Wijkdag in d'Ekker. 

 Mail van Bianca Kuijpers, correspondent van het Eindhovens Dagblad ( voorheen 

Veldhovens Weekblad ) Bianca zal regelmatig op de wijkplatform vergadering 

aanwezig zijn. 

 Mail van Henk v/d Ven gericht aan Ad v. Best.  

Over de gang van zaken over het project de Gansepoel. Welke wethouder heeft dit 

nu in de portefeuille? Ad zegt, dat dit nog niet bekend is. Voorlopig is de Voedselbank 

in de Gansepoel gevestigd voor onbepaalde tijd. 

 Mail van BZK, Wijkraden+Dorpsraden. Bijlage van +150 pagina's. Wim zal een korte 

samenvatting uitdraaien. Komt met het volgende verslag mee. 

Mededelingen.  
 
Ad : Het melden van klachten via de website "Verbeterdebuurt.nl" staat los van de 
gemeente. De gemeente heeft een eigen klachtenlijn. 
Ad: De gemeente plaatst zelf de jeu de boules baan en tafeltennis tafel in de 
Zoestraat. 
Jeroen Vos: ( Buurtbrigadier) Stelt zich voor aan de vergadering. 
Email :  Jeroen.vos@Brabant-ZO.politie.nl 
Henk is afwezig op 27 juni 
 

Gansepoel     
Henk zegt dat alles nog steeds hetzelfde is. Na de vakantie nemen we weer contact op met 
wethouder?? De werkgroep Gansepoel wil contact blijven houden met de gemeente ook al 
zijn er nog geen plannen in het vooruitzicht. 
 
Politie mededelingen 
Jeroen heeft geen mededelingen te melden. 
 
Aktielijst 

Afgewerkte zaken worden van de lijst verwijderd.  



Wijkplatform vergadering    16 mei  2013  

 
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 
 

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

    

    

 

Combi Speeltuig Papevoort is weggehaald door de gemeente zonder kennisgeving. 

Ad zegt dat het speeltuig wordt opgeknapt en voor de zomervakantie weer wordt 

teruggeplaatst. Waarom is het weghalen van het speeltuig door de gemeente niet even aan 

het wijkplatform gemeld? Dan was ook de persoon die met het opknappen betrokken was 

op de hoogte gebracht. 

Kliko's Wilgenakkerstraat, wordt aan gewerkt. 

Speelplek Dovenetel: Hek is geplaatst. Van de aktielijst afgehaald. 

Rondvraag: 
Ad vraagt of het niet mogelijk gemaakt kan worden voor buurtpreventie in d'Ekker. 
Bewoners die zich inzetten in een woongebied. 
Jeroen zegt;  het is een buurtinitiatief in samenwerking met de gemeente en de politie. 
Wim meldt dat er al 'n buurtpreventie in d'Ekker is. WEBZ. 
 
Daar Ine niet op de vergadering van 16 mei aanwezig was blijft onderstaand bericht staan. 
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 reinigingsbeurt 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.  
 
Sluiting                                       

Agenda wijkplatformvergadering  data voor 2013 worden toegevoegd 

1 opening door de voorzitter 

2 notulen 16 mei 2013 

3 ingekomen post 

4 mededelingen 

5 politiezaken     

6 werkgroep Gansepoel 

7 actielijst  

8 rondvraag 

     volgende vergadering   27 juni  in Sentrum 70    

      Notulist:   Maria 


