
Wijkplatform vergadering    22 nov. 2012  
  
           
 
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 gasten Rein Kwast Samenwerkend Veldhoven. Arienne v Pelt en 
Dirkje de Haan van D66 en J.Hoevenaars 
-De voorzitter deelt mee dat niemand van de gemeente  aanwezig is. 
 
Notulen 
De notulen van 04 oktober 2012 worden goedgekeurd. 
 
Ingekomen post: 
 

• Wijkplatform verslag oktober 2012 
• Ingezonden brief Gijs. I.v.m. een andere functie zal hij geen politie 

vertegenwoordiger meer zijn bij ons Wijkplatform. Voor politie 
aangelegenheden kunnen we terecht bij John de Wijs 

• Eindejaarsbijeenkomst Wijkbeheer vindt 10 december plaats net zoals vorig 
jaar op De Plaatse 

• Klacht over de lantaarnpaal wordt nu in behandeling genomen bij de 
gemeente (Wilco Huibers) 

• De gast van deze vergadering, Hr.J.Hoevenaars  heeft een brief naar het 
wijkplatform gestuurd waarin hij het oneigenlijk gebruik van het voetpad, 
door fietsers aan kaart. Met het verleggen van een inrit zou deze zaak 
kunnen worden opgelost. Het wijkplatform steunt dit verzoek en verzoekt de 
heer Hoevenaars om zelf contact op te nemen met Hr. Jack vd Sande van de 
gemeente. 

 
Beweegparcours RSZK 

Mevr. Dorien Sommers, manager zorg Merefelt, zou graag zien dat er in de 
nabijheid van Huize Merefelt een beweegparcours wordt aangelegd. Met het 
beweegparcours worden niet alleen cliënten van RSZK Merefelt gestimuleerd tot 
bewegen maar ook senioren uit de omgeving die niet verbonden zijn met de RSZK.  
Haar vraag aan het wijkplatform d'Ekker of wij bereid zijn een steentje bij te 
dragen. Zij heeft haar verzoek ondersteund met een duidelijke tekening waar en 
hoe zij dit gerealiseerd zou willen zien. Helaas kunnen we niet meer bij ons 
wijkbudget. De voorzitter zal navraag doen bij wethouder v.d.Weijden, om deze 
wens alsnog te verwezenlijken en wij nog van het wijkbudget een bijdrage kunnen 
verlenen. Zonderwijk, Cobbeek en Centrum willen graag deze aanvraag mede 
financieel ondersteunen, daar het een algemeen Veldhovens belang is.  
 
 
Handwijzercomplex 
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Gedurende enige tijd ontvangt de wijkconciërge meldingen van de bewoners dat 
het strooi- en snoeibeleid niet toereikend zou zijn. Ook zouden de trottoirs in de 
directe omgeving van het ouderencomplex problemen geven voor het gebruik met 
een rollator en scootmobiel. 
Samen met vrijwilligers van Wijkgenoten zijn er gesprekken met de bewoners van 
het complex geweest. E.e.a. is doorgesproken met Cor, Harrie en Wim. Zij willen 
dit namens het wpf ondersteunen, onderbouwen en meedenken. 
 
Bijna alle bewoners zijn geïnterviewd. Een voorlopige schatting van de klachten 
betreft: 

1) Het snoeibeleid van de heggen voor de woningen. Dit lijkt na inventarisatie 
erg mee te vallen. Slechts enkele melders gaven aan er écht last van te 
hebben. Mogelijk dat dit individueel door vrijwilligers kan worden opgepakt. 

 
2) De gladheidsbestrijding. Op de naastgelegen parkeerplaats inclusief de 

toegang naar de hoofdingang wordt niet gestrooid. Aert Swaens stelt zout 
ter beschikking voor de binnentuin. Dat wordt als positief ervaren.  
 

3) De trottoirs. Vooral op de Handwijzer tussen S’70 en het transformatorhuisje 
hebben veel bewoners last van de trottoirs. Vooral met een rollator zou dit 
problemen opleveren, omdat de trottoirs te bol aflopen, tegels ongelijk 
liggen en na de laatste werkzaamheden het trottoir is verzakt. Dit is 
voornamelijk thv het transformatorhuisje. Meerdere bewoners lopen met 
hun rollators over de rijbaan om naar de burg. Van Hoofflaan te kunnen 
gaan. De op- en afritten bij het complex zijn te stijl en leveren problemen 
op door de (te) diepe goot die daar naast ligt. Dit geldt voor de 
scootmobielen en met name de kleine uitvoeringen daarvan. Sommige 
bewoners zijn dus bang om de afritten te gebruiken. Als er veel bladafval op 
de trottoirs en in de goten ligt, zijn sommigen bang dat ze over de 
trottoirband vallen met lopen. 

 
Natuurlijk is er meer info naar boven gekomen, die nog uitgewerkt dient te 
worden. Enkele zaken, welke betrekking hebben op de verhuurder (Aert Swaens) 
worden afzonderlijk doorgegeven. Opvallend was de zeer goede service van Aert 
Swaens waar alle bewoners (op 1 na) het duidelijk over eens waren. 
 

• De resultaten zullen binnenkort worden aangeboden aan  het Wijkplatform  
• Reeds eerder werden deze bewoners- klachten door het wijkplatform naar 

voren gebracht 

 
 
 
 
 
 
Mededelingen. 
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• Bijeenkomst afgevaardigden wijkplatforms. Wilbert: De verzamelde 

wijkplatforms zijn onlangs bijeengekomen om de voortgang te 
bespreken nav de kadernota Samenspraak en het inspreken bij 
commissie en raad. De scherpe kantjes zijn van de kadernota 
afgehaald en de wijkplatforms uitgenodigd om mee te praten over de 
uitwerking van de kadernota. Kern van de kadernota is dat de 
gemeente breder wil gaan communiceren met de bevolking. De 
wijkplatforms zijn dan niet meer de enige vertegenwoordiger van de 
wijk. Echter de verzamelde wijkplatforms geven aan dat er veel 
kennis is binnen de WPF’s en dat die niet verloren mag gaan. Ook zal 
er gekeken moeten worden naar budget, zodat mensen nog steeds 
met elkaar kunnen vergaderen. Er werd wel een 3 manschap 
geformeerd als afgevaardigden voor alle Wijkplatforms. HH. P. Broos, 
A. Michielsen en P. Wijman. De wethouder heeft dit initiatief van de 
WPF’s zeer gewaardeerd en hen uitgenodigd om mee te discussiëren 
over de uitwerkingsnota. De 3 heren zullen iedereen op de hoogte 
houden van de ontwikkelingen. 

Gansepoel 
 
Henk deelt mee dat de werkzaamheden van de eerder afgetreden wethouder Tops 
worden overgenomen door Wethouder Raemakers. Er zijn geen mededelingen te 
melden. Op de vraag of de betreffende school nu leeg staat wordt geantwoord dat 
een deel van deze school in gebruik is van De Willem Alexander school. 
 
(politie mededelingen) 
 Zie 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 

Jeroen Jack 

4-10-12 Speelplek Dovenetel. 
Aandacht voor goed 
funktioneren van het 
materiaal en begroeing 

Zie ook rondvraag  

28-6-12 Actie wijkschouw Oa controle 
bouwafval 

Milieu controleur 

23-08-12 Kliko’s Wilgenakkerstr. Herhaald ingebracht Jac. 
Rondvraag: 
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Berkenboom Borgchravestraat heeft de aandacht van woonbedrijf, i.v.m. vakantie 
Dominick laat het vervolg iets langer wachten. 
 
Wat duurt het toch lang voordat door de gemeente aktie wordt ondernomen 
aangaande de openstaande Aktie punten, neem nou de Dovenetel, gewoon niet 
meer normaal. 
Voorzitter Wim geeft aan dat hij contact opneemt met de gemeente omtrent deze 
klachten. Ook gaat hij tijdens het voorzittersoverleg vragen of het in de overige 
wijkplatforms zo treurig gesteld is met het oplossen van de aktielijst. Sommige 
zaken staan er langer dan een jaar op!!! En dit zijn zaken die door 
gemeentepersoneel opgelost kunnen worden, maar het blijft steeds maar liggen! 
 
Robert: Herhaalt nog maar weer eens  dat er een lijst gemaakt moeten worden 
waar alle zaken opstaan die in onze wijk en ook andere wijken aandacht en 
verbetering behoeven. Maak zo’n lijst publiekelijk . We moeten in overleg met de 
andere wijkplatforms. Zie tip (link)van Edwin 
.http://www.verbeterdebuurt.nl/blog/hoe-werkt-verbeterdebuurt/ 
 
Harrie geeft aan dat de redactie van het wijkblad bij de notaris is geweest om een 
stichting d’Ekker op te richten. Vraagt ook aandacht voor de internetsite 
www.wijkgenoten.nl Deze is geheel vernieuwd en er zijn nieuwe zaken 
toegevoegd, zoals eenzaamheid in de wijk. 
 
Hoe zit het met Sentrum 70, lopen de zaken daar wel goed? Het zal toch niet zijn 
dat zo’n contactpunt in onze wijk, waar zoveel mensen voldoening vinden, afzakt. 
Wat is de oorzaak dat we daar vanuit het wijkplatform geen ondersteuning mogen 
bieden. Geen antwoord!!!! 
Sluiting ;               
 
Agenda wijkplatformvergadering  10 januari 2013 ; data voor 2013 worden 
toegevoegd 

1 opening door de voorzitter 
2 notulen 22 november 2012 
3 ingekomen post 
4 mededelingen 
5 politiezaken 
6 werkgroep Gansepoel 
7 actielijst  
8 rondvraag…….  

 
Voorstel overige data wijkplatformvergaderingen: 
14 maart, 25 april of 16 mei, 27 juni, 5 september, 21 november 


