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Aanwezig:   zie namen lijst   
Afwezig(m.k.): zie namen lijst 
 
Notulen 9 dec.2010. worden goedgekeurd. 
 
Mededelingen: 
Ivm. Bezuinigingen zullen de raadstukken digitaal worden aangeleverd. Ook de Ahrenberger  
blijft de informatiebron de komende jaren.  
De wijkdag vindt plaats op 22 mei 2011 
18 januari is er een vergadering van de werkgroep over de wijkdag, iedereen is welkom om  
deze vergadering bij te wonen. 
Na de vorstperiode zal men aanvangen om bestrating en trottoirs weer te herstellen. 
De vergadering van 10 maart 2011 wordt ivm. Carnaval verplaatst naar 3 maart. 

 
Ingekomen post: 

- verslag wpf 9 december  2010 
- bridge ; denken en doen 
- raadstukken (voortaan digitaal) 
- wijknieuws dec.2010 
- welzijnsmarkt rondom de Bolzen Zeelst 19 mrt.2011. 
- verslag voorzittersoverleg 29 november 2010 
-  

Politie: 

Geen bijzonderheden. 
 
Werkgroep Gansepoel: 
De brief welke door H. v/d V. naar de gemeente is gestuurd heeft men wel ontvangen. Er vond nog 
geen terugkoppeling plaats 
 
Verblijfsgebied: 
Nu de vorst uit de grond is komen her en der de trottoirs omhoog. 
Een dringend beroep om de stoepen sneeuwvrij te maken, dit is niet meer vanzelfsprekend, lijkt het. 
 
 
 
Actielijst:       
Afgewerkte zaken worden van de lijst verwijderd. 
 
 

 
Datum 

Onderwerp Actie Door wie 

13 jan.2011 Hondenpoep vervuiling  Ad 

4.11.10 Borgchravestraat 26 - 28 Lantaarnpaal terug plaatsen waar hij 
42 jaar stond. (Accoord Jack) 

Jack 

4.11.10 Groenstrook Wilgenakker Wordt geregeld Jack 

13-01-2011 Werkgroep Gansepoel Bijhouden  Henk en 
Robert v/d V 
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Rondvraag: 

-Hondenpoep: Ondanks dat de vorst voorbij is blijft het glad op de stoepen , maar nu wel van de 
hondenpoep. Het is meer dan ergerlijk. Wat kan men hier aan doen. Gijs zegt je moet deze zaken op 
heterdaad kunnen betrappen anders werkt het niet. We hadden twee onbezoldigde 
opsporingsambtenaren (BOA‟s),maar die zijn al weer vertrokken . Ook heeft onze gemeente twee 
Milieuwachters. 
-Men ergert zich aan wat men in de wijk ziet gebeuren. Wordt er wel gecontroleerd ? Ik zie nooit 
iemand. Het was in Veldhoven goed , dat kan men nu niet meer zeggen. Je krijgt een brief waarin 
vermeld staat dat schotels en aanhangers verwijdert worden in de wijk, maar dan gebeurt er niets. 
Zowel Politie als medewerker van “Woonbedrijf” geven een verklaring hoe moeilijk het is om zaken 
gedaan te krijgen.  
De vraagsteller zegt vervolgens dat het een doorn in het oog is zoals zaken erbij staan bij een woning 
in de Ceciliastraat. In de aanliggende straat zijn al een paar keer ratten gesignaleerd. De 
medewerkers van de woonbedrijven zeggen dat er achter de schermen hard gewerkt wordt er vinden 
veel besprekingen plaats over de nummers 24 en 21. Als een auto op de oprit geparkeerd staat kan 
het woonbedrijf optreden, maar als vervolgens de auto op de groenstrook geplaatst wordt dan houdt 
het voor woonbedrijf op en is de gemeente aan zet. Dékker krijgt veel aandacht van het woonbedrijf. 
- De gemeente moet het voorbeeld geven , takken en bladeren enz. blijven te lang liggen.  
- Als voorbeeld . Wanneer men een verkeersbord aanvraagt duurt het bijna 3 jaar voor het geplaatst 
wordt. 
- Aktielijst: Het duurt soms ruim 3 jaar voordat punten van de aktielijst kunnen worden verwijdert. 
- Mogen vrachtauto‟s in de wijk geplaatst worden? Eigenlijk niet, maar wanneer ze niet het uitzicht 
belemmeren  wordt e.e.a. gedoogd. Men vindt dat in Eindhoven sneller gehandeld wordt.   
  
 
 
 
Volgende vergadering: donderdag 3 maart 2011 19.30 uur Sentrum „70 
 
Agenda: 03 maart 2011 

1 opening 
2 notulen 13 jan 2.011 
3 wie wil punten toevoegen ? 
4 mededelingen 
5 politiezaken 
6 werkgroep Gansepoel 
7 werkgroep wijkdag 2011 
8 verblijfsgebied 
9 actielijst 
10 rondvraag 
11 sluiting 
 
12 vergader data:  mei 6

e
/juni 30

e
/sept. 8

e
/oktober 6

e
/november 24

e
/december ? 


