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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 HH. 
Huib van der Weijden (wijkblad), Hein van der Reijden (D66) en de dames Jannie Roosen (GBV) en 
Bianca Kuijpers (ED). 
De notulen van 17 april 2014 worden goedgekeurd. 
 
Ingekomen post: 
 

 Wijkplatform Verslag  17 april 2014 

 
Mededelingen.  
 
Wijkblad; op de wijkdag wordt nog eens een poging gedaan om redactieleden voor het wijkblad te 
werven. Zodat dit blad weer kan worden uitgegeven. 
Henk van Stimulans is even uit de roulatie. We wensen hem van harte beterschap. 
Frank Kantelberg; Hij was voor zijn pensionering onze wijkbrigadier, is helaas op 67 jarige leeftijd 
overleden. 
Ine van woonbedrijf biedt ons, indien nodig, vervangende vergaderruimte aan in de 
Schotelmansstraat. 
MFA midden; Sami zegt dat Stimulans streeft om 14 oktober 2014 over te gaan naar dit nieuwe 
gebouw. 
I.v.m. vacantie zal de notulist de volgende vergadering niet aanwezig zijn. 
 
Stichting d’Ekker 
 
Sami geeft een duidelijke presentatie: 
We hebben reeds een stichting d’Ekker. De doelstelling is het behartigen van de wijkbelangen. Het 
zou zinvol zijn als ook het wijkplatform d’Ekker onder de paraplu van de stichting viel. Dit tast niet de 
zelfstandigheid aan. Onder deze stichting vallen reeds Redactie wijkblad en Website d’Ekker. De 
werkgroep Gansepoel en de werkgroep Wijkdag worden ook gevraagd om zich als werkgroep bij 
stichting d’Ekker aan te sluiten. Bestuursleden van de stichting zijn tijdens deze vergadering 
aanwezig en zijn, op één na, lid van het wijkplatform.  De stichting heeft naar buiten een veel 
krachtigere stem. Ze heeft de mogelijkheid om fondsen te werven. Ze kan subsidie regelen met de 
gemeente. Een stichting is een rechtspersoon. Bij subsidie verstrekking in de huidige situatie gaat het 
niet besteedde bedrag op het eind van het jaar terug naar de gemeente. Bij een stichting kan dit 
gereserveerd worden voor andere jaren. Ieder die onder de stichting valt behoudt zijn/haar 
zelfstandigheid, zijn of haar zelfbeschikking en zijn niet persoonlijk aansprakelijk.  
Kortom, samen in rechtspersoon verenigd komt beter en sterker over. 
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Wijkgenoten, wat in onze wijk goed functioneert zou ook onder de paraplu kunnen vallen. Echter, 
Edwin overweegt of Wijkgenoten een Stichting an Sich moet worden. 
 
Wim vraagt of samengaan in een vereniging een alternatief is. Sami zegt dat dat zou kunnen, maar 
voordat er een sterke wijkvereniging is, zijn we tien jaar verder. 
Henk van de werkgroep Gansepoel vraagt : Tot wie moeten wij ons richten nu een nieuw college is 
geïnstalleerd. Hans vd Looy is het aanspreekpunt. Hij heeft wonen en wijken in zijn portefeuille. 
Sami zegt: De werkgroep functioneert vanuit het wijkplatform, ze zou de groep uit kunnen breiden 
met belanghebbende (buurtgenoten). 
In onze wijk is geen actieve buurtpreventie, ze zouden welkom zijn en ook onder de stichting kunnen 
vallen. In Het Look heeft men wel buurtpreventie. Het wijkplatform daar was wel aanspreekpunt met 
de gemeente aangaande wijzigingen. 
 
Wim zegt: We zien niemand meer op onze vergaderingen van de gemeente. Sami zegt dat die zaken 
zijn gewijzigd. Wij bewegen naar de gemeente, niet andersom. 
 
Maria wil graag een besluit horen of we wel of niet toetreden tot de stichting. Iedereen is voor, Wim 
wil nog even in beraad houden. 
 
 
Gansepoel 

Henk; sinds de laatste vergadering zijn geen veranderingen geweest. Het onderwerp wordt een 
aangelegenheid van de nieuw geïnstalleerde wethouder Hans vd Looy. 

 

 
Wijkdag 

Hanneke heeft 20 kramen bezet. In het Veldhovens weekblad werden namen bekend gemaakt van 
deelnemers wat niet gewenst was.  

 

 

  

Politie mededelingen 
Vandaag niet aanwezig. De voorzitter kreeg toezeggingen dat zij op de wijkdag wel aanwezig zullen 
zijn. 
 
Aktielijst 

Afgewerkte zaken worden van de lijst verwijderd. 
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Datum 

Onderwerp Actie Door wie 

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

13-03-14 De Oude Kerkhof Het Groen opknappen, 
beplanten 

Jac / Ad ?? 

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

 

Rondvraag: 
1. Vragen uit de rondvraag zijn verwerkt in de betreffende onderwerpen. 

 
Sluiting: 

De voorzitter sluit de vergadering  

  

 

 

Agenda wijkplatformvergadering  26 juni 2014  

1 opening door de voorzitter 

2 notulen 15 mei 2014 

3 ingekomen post 

4 mededelingen 

5 politiezaken 

6 werkgroep Gansepoel 

7 actielijst  

8 rondvraag 

 

volgende vergadering   ivm teveel afwezigen op 26 juni 2014 wordt de volgende 

vergadering verplaatst naar 19 juni  19.30 uur 

 

Data 2014;    juni 19 / sept. 4 / nov 20 /    steeds   19.30 uur 

 

 


