
Wijkplatform vergadering    14 april 2011 
  
  
 
  
 
Aanwezig:  zie namenlijst 
Afwezig:   zie namenlijst 

 
 
 
Mededelingen: 

 
Ingekomen post: 
 

1. Verslag wijkplatform 

2. Informatie wijkbudget 

3. Presentatie wijkcontract d’Ekker 

4. Wijknieuws april 2011 

5. Factsheet 15; leefbaarheid begrepen 

6. Aert Swaens perspectief 

7. Kredietaanvraag MFA midden en zuid 

8. Verslag voorzittersoverleg april 2011 

9. Aanvulling voorzittersoverleg april 2011 

 

 
Politie: 
 
De wijkbrigadier is niet aanwezig. Heeft een tweetal zaken doorgegeven.  

1. De insluipingen in de abdijtuinen zijn wel echte inbraken en de verhalen over valse 

sleutels/loper zijn niet juist. 

2. De jeugd op het Oude Kerkhof wordt voorlopig gedoogd. Dit alleen als ze zich behoorlijk 

gedragen. Er zitten twee groepen. Een van +/- 14/15 jaar en die zitten er tot ongeveer 21.00 

uur. Daarna zit er oudere  jeugd. 

 

Wijkblad: 

 

De derde editie van het wijkblad wordt in het weekend van 16 april verspreid. Het is een uitgave 

geworden van 12 pagina’s. Het blijkt dat er meer huishoudens in de wijk zijn dan door de gemeente 

doorgegeven zijn. Het lijkt dat de Abdijtuinen er nog niet  zijn bijgeteld. Nu worden in ieder geval de 

nee-nee stickers niet gegooid en de Abdijtuinen het laatst. 

 

Werkgroep Gansepoel: 

 

Er is nog geen reactie op de brief van de werkgroep naar de gemeente, er is zelfs geen 

ontvangstbevestiging ontvangen. Dit vindt de vergadering raar en eigenlijk niet kunnen. 

 
Verblijfsgebied: 

 
 

Er komen veel klachten uit de wijk over het groen en snoeiwerkzaamheden. Punten uit de actielijst 
kunnen niet behandeld worden omdat de mensen die de antwoorden kunnen geven niet aanwezig 
zijn.  
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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. (Akkoord Jack) 

Jack 

4.11.10 Groenstrook Wilgenakker Wordt geregeld Jack 

13-01-2011 Werkgroep Gansepoel Bijhouden  Henk en 
Robert  

 
 
Rondvraag: 

 
1. De afrit vanaf de ventweg vanuit de LIDL heeft geen voorrang op het overig verkeer. Dit is niet 

duidelijk aangegeven. Het is een uitritconstructie, je hebt dan geen voorrang. 

2. Sommige (voor)tuinen zien er niet uit. Er komen er steeds meer, lijkt het. Woonbedrijf is er wel 

met bezig en treden ook regelmatig op. Het is niet altijd mogelijk om doeltreffende 

maatregelen te nemen. 

3. De mensen van de gemeente zijn weer niet aanwezig. Dit moet volgens de wijkplatformleden 

niet kunnen. 

4. De nieuwsbrief was deze keer vervroegd. Nieuwe nieuwsbrief zal het weekend voor de 

wijkdag op 22 mei verspreid worden. 

5. De werkvergadering over de wijkdag is op donderdag 28 april bij Stimulans. Wil je 

meehelpen/praten? U bent welkom. 

6. Vreemd dat er niets over de lente-actie op de website van de gemeente staat. De stukken op 

de website van de gemeente betreft d’Ekker is redelijk gedateerd. 

7. In het kader van de brandweeractie zijn enkele leden niet bezocht, terwijl ze zich wel hadden 

opgegeven. Dit was de schuld van de coördinator van de actie.  Deze heeft zich inmiddels 

verontschuldigd en aangeboden alsnog een nieuwe afspraak te maken. 

 
 
Volgende vergadering: donderdag 19 mei 2011 19.30 uur Sentrum ‘70 


