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Aanwezig:  zie namenlijst 

Afwezig:   zie namenlijst 

 

De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt de aanwezigen. 

 

 

De notulen van  26 januari  2012  worden goed gekeurd. 

 

Mededelingen: 

 

1. Speelplek “Dovenetel”is verwijderd van de actielijst. Een tweede bijeenkomst vond 

plaats met de buurtbewoners in het gemeente huis. Wim en Maria waren daarbij ook 

aanwezig. Er is een  plan gemaakt. Dit plan hangt voor inzage in de burgerhal van  het 

gemeentehuis. Men heeft nog inspraak! 

2. Vuilnisbakken plaatsen op bepaalde plaatsen is van de aktielijst. Dit zit niet in het 

beleid van de gemeente (meldt Ad). Harrie is het hier echter niet mee eens. In de 

nabijheid van de Social Sofa staat wel een prullenbak. Het is toch ‘verschrikkelijk’ dat 

er zwerfafval naast zo’n mooi bankje komt te liggen. 

3. Het plaatsen van de socialsofa was een groot succes. Buiten verwachting zeer veel 

belangstellenden. Iedereen vond het een leuke happening. 

4. Buurtpreventie gaat door op meerdere plaatsen mits daar animo voor is.  Is er 

cijfermateriaal voorhanden? Omgeving Zoestraat is men alleen actief v.w.b. 

achterpaden verlichting. In Meerveldhoven is men actief. Gijs probeert cijfermateriaal 

te bekomen. 

5. Lente Aktie 14 april 2012. 

 

Ingekomen post 
 

1. Verslag wijkplatform 26 januari 2012 

2. Brief Ad v Best over rondgang in de wijk (5 april 2012 18.30 – 19.30 uur)      

misschien moet de vergadering ½ uur later aanvangen? Wie gaat mee rond ? (Wim, 

Wilbert, Harrie, Hanneke) 

3. Uitnodiging bijeenkomst Veldhoven  vernieuwend vitaal. 29 februari 2012 ,15.00 – 

17.00 uur in het gemeentehuis. 

4. Wijkblad februari 2012 

5. Voortgang wijkcontract d’Ekker maandag 27-02-2012  14.00-15.30 uur in Sentrum 70 

6. Uitnodiging 29-02-2012 Projectlijn 3 Wijkondernemerschap. 

7. Wijkdag  A.s. dinsdag is er vergadering. We zien graag meer deelnemers, men is 

welkom. Odeon gaat volop medewerken op de wijkdag. Er zullen busjes lopen van 

Merefelt naar het Marktplein visa versa, we zoeken wel chauffeurs voor deze busjes. 

 

De vergaderdata van 2012 zijn besproken, deze zijn vastgesteld op:  26 jan, 23 feb, 5 apr, 10 

mei, 28 jun, 23 aug, 4 okt en 22 nov. 
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Mededelingen Politie: 

 

In de Ceciliastraat zijn snelheidscontroles gehouden middels detectielussen die over de rijbaan 

waren gespannen. In een volgende vergadering komt men terug op de uitslag. 

Het APV is aangepast, vrachtauto’s parkeren in de wijk is niet meer toegestaan. 

Aanhangers parkeren is niet meer toegelaten aan de openbare weg..  

 

Werkgroep Gansepoel.    

De leden van deze werkgroep zijn niet aanwezig, stond in het vorig verslag. Dit is niet geheel 

juist, volgens Henk, Wim en Maria zitten ook in die werkgroep, er was echter geen nieuws te 

melden. Het bestemmingsplan Brede School wordt  in maart behandeld. E.e.a. heeft 

consequenties voor de scholen.  4 April 2012 is er in het gemeentehuis een vergadering met 

de werkgroep, aanvang 19.30 uur. Wij zijn als werkgroep Gansepoel een volwaardige partner. 

We hopen dat meerdere van ons daar aanwezig zullen zijn. Natuurlijk zal niet alles park 

worden. Het gebied is circa 1 ha, groot. Maar we denken aan een nieuw Sentrum 70, een 

speelplaats voor kinderen enz. De mensen in d’Ekker willen dit! 

        

 

Aktielijst 

Afgewerkte zaken worden van de lijst verwijderd.    

 

 

Datum 

Onderwerp Actie Door wie 

23-02-12 Mededelingen bord voortgang  

23 mei 

2011 

Speelplek Boterbloem heet nu 

Dovenetel 

Zie punt 1 

mededelingen. 

 

8 sept 

2011 

Vuilnisbak plaatsen bij Bank 

Abdijlaan / Burg. V Hoofflaan 

We willen het!!!!  

 

Rondvraag 

1. Wordt er een mededelingen bord geplaatst bij de ingang van onze wijk?  ASV en 

Harmonie willen dit verzorgen. Er dient eerst uitgezocht te worden wie hiervan 

gebruik wil maken; twee partijen is wel wat weinig. Waar wil men dit plaatsen? Bij de 

socialsofa staan verkeerslichten ,  men heeft daar de aandacht voor nodig vind de een  

.De ander vindt het wel een beste plaats . Hoe zit het met ons budget. Het geld van 

2011 wat niet gebruikt is hebben we niet meer. Kunnen we groepje vormen  om te 

komen tot plaatsing van het bord. Maria: Je zult met plan moeten komen om resultaat 

te bereiken bij de gemeente. 

 

2. Wat kunnen we nu doen met het budget(vraagt Harrie)?  Wijkplatform heeft 

adviserend effect. Gemeente beslist! Bv. Cobbeek maakte plan voor voetpad aan van 

hun budget. Er zijn diverse mogelijkheden geeft Wilbert aan. Er moet wel tijdig 

gepland worden. In het verleden is er geld besteed aan snoeiwerkzaamheden. Men 
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vindt het vreemd dat zulk soort zaken uit het budget worden betaald. Wijkbudget is 

toch voor de wijk en niet voor de gemeente.  

3. Hondenpoep wagen. (Hanneke) Waar komt deze wagen en hoe vaak. De dierenarts 

adviseert de honden uitlaat plekken te mijden. In de komende rondgang door de wijk 

kan dit worden meegenomen. 

4. (Hanneke) Er is een nieuwe rubriek in het Wijkblad, het "Wijkblad bloemetje", Maria 

Matheeuwsen kwam als eerste in aanmerking vanwege haar inzet voor de wijk.  

De voorzitter doet een voordracht voor de volgende. Hij zal hiervoor een motivatie 

schrijven. 

5. Wie doet er mee aan de rondgang (Harrie) of wil reageren op onze site. 

6. Men zal mensen benaderen om mee te doen aan de wijkdag die vorig jaar ook 

meededen (Robert)  

 

 

 

 

 

Sluiting  ;              Onze volgende vergadering wordt gehouden op 5 april . 2012 

 

 

Agenda wijkplatformvergadering 05 april 2012 

 

1 opening door de voorzitter 

2 notulen 26 jan.2012 

3 ingekomen post 

4 mededelingen 

5 politiezaken 

6 werkgroep Gansepoel 

7 Rondgang door de wijk 

8 actielijst  

9 rondvraag 

 

 

 


