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Aanwezig:  zie namenlijst 

Afwezig:   zie namenlijst 

 

De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt de gast van vanavond: Heer Rein Kwast 

van  samenwerkend Veldhoven. 

De wijkconciërge en Harrie hebben contact gehad met Cor. I.v.m. gezondheid kan hij niet 

naar onze vergadering komen. De voorzitter neemt nogmaals contact op met hem. 

 

 

De notulen van 24 november 2012  worden goed gekeurd, na enige wijzigingen (Ine) 

 

Mededelingen: 

1. De wijkdag vindt plaats op 24 juni 2012. De tweede vergadering is dinsdag  31 januari 

0m 20.00 uur in Stimulans. Men heeft mensen nodig , niet zozeer op de dag zelf voor 

het sjouwwerk maar om mee te denken hoe deze dag ingevuld gaat worden. Er komt 

een artikel in de wijkkrant. Weet u iemand die mee zou kunnen doen stuur ze dan naar 

onze bijeenkomst. 

2. Evenementenbord (Wilbert) Laura heeft in eerdere bijeenkomsten het idee gebracht 

om zo’n bord aan de ingang van onze wijk te plaatsen. Onderliggende vragen zijn; 

Wat is het doel van zo’n bord? Hoeveel partijen zouden hier gebruik van gaan maken? 

Waar plaats je zo’n bord? We hebben veel toegangswegen naar onze wijk. Wie 

beheert de zaak? Het is niet goedkoop. Moeten we dit wel doen? Er zijn ook plaatsen 

waar men een lichtbalk heeft met lopende letters. De vraag is mag je hiervoor geld 

gebruiken uit het fysiek budget? Wilbert doet navraag naar de voorwaarden en neemt 

tevens contact op met ASV. 

3. Social sofa (Maria.Ine) Er zijn heel wat uurtjes besteed om de sofa te krijgen zo ze nu 

is. 10 februari wordt de social sofa geplaatst. Komt allen om 15.30 uur naar Sentrum 

70 .We drinken wat en gaan daarna met onze sofa  naar de plaats waar de social sofa 

geplaatst wordt ,hoek Abdijlaan/Burg. Van Hoofflaan. Daar zullen woorden gesproken 

worden door de wethouder en de Directeur woonbedrijf. Na afloop drinken we iets 

met wat lekkers in de Emanuel kerk. We verwachten dat u mensen meeneemt naar 

deze  happening. 

4. Buurt preventie (Wilbert) Men wil dit weer opnieuw opstarten . In de wijkkrant leest 

men daar meer over. Men krijgt daar een uitleg over wat buurtpreventie wel of niet is. 

5. Het lotgenoten project 'ontmoetingsplek op De Hoge Boght' wat gecoördineerd wordt     

door Maria Matheeuwsen is een groot succes. Dit project is  vanuit het wijkcontract 

gestart er  is een aantal activiteiten ontstaan waaronder in samenwerking tussen de 

wijkconciërge en wijkbewoners het Lotgenotenproject. Daaruit komt ook het initiatief 

van Maria voort; een ontmoetingsruimte op de algemene begraafplaats de Hoge 

Boght. Dit is een pilot en is een wijk- en zelfs ook gemeenteoverschrijdend initiatief.   

Openingstijden, elke dinsdag van 10.00 tot 13.00 uur. 
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6. 14 april van 09.00 tot 14.00 uur) Lente Aktie op het kerkplein  (Ine) Door woonbedrijf 

werd een bewoners enquête gehouden een ergernissen enquête zou men het kunnen 

noemen. We kregen 23 punten binnen wat mensen bezig houdt. Hieruit is een top 10 

van Ergernissen ontstaan. Het betreft o.a. het parkeren, hard rijden, hondenpoep. ,:  

Men kan op die dag eigen tuinafval kwijt. Er kunnen weer plantjes geruild worden 

enz.. 

7. Het  laatste nieuws.(Ine ) Schotelmanstraat 2 gaat door woonbedrijf in gebruik worden 

genomen. In maart, april wil men dit realiseren. De ruimte van dit pand kan voor 

uiteenlopende zaken gebruikt gaan worden. De invulling moet nog nader bepaald 

worden. Zo zou bijvoorbeeld ook  het wijkplatform daar kunnen vergaderen als hun 

huidige ruimte niet beschikbaar is. 

8.  

  

 

Ingekomen post 

 

1. Verslag wijkplatform 24 november 2011. 

2. 24 januari uitnodiging bijeenkomst Veldhoven vernieuw vitaal 

3. Uitnodiging wijkbewoners D ‘Ekker over de 10 ergernissen in de wijk .  

4. C.D.A Veldhoven samen werken aan buurten 

5. G.G.D. Rapport, Op weg naar gezonder Veldhoven 

  

 

 

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. 

 

Mededelingen Politie: 

Gijs heeft zich afgemeld voor deze vergadering. Er zijn metingen geweest op de Ceciliastraat, 

maar hier zijn geen analyses van. Er liggen nu kabels over de rijbaan, nu kunnen er wel 

analyses gemaakt worden. We houden dit punt aan tot de volgende bijeenkomst. 

 

Werkgroep Gansepoel.    

Geen mededelingen. 
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Aktielijst 

Afgewerkte zaken worden van de lijst verwijderd.    

 

 

Datum 

Onderwerp Actie Door wie 

23 mei 

2011 

Prullenbak voormalige 

Gansepoel speelplaats 

Voorzitter neemt 

contact op met 

Veldvest 

Wim , voorzitter 

23 mei 

2011 

Speelplek Boterbloem heet nu 

Dovenetel 

Er was een 

bijeenkomst voor 

omwonenende .Een 

tweede bijeenkomst 

volgt nog 

Gemeente Veldhoven 

Jac 

26 

jan.2012 

Namenlijst i.v.m. verzenden 

notulen 

De lijst wordt 

opgeschoond 

Wilbert 

8 

september 

2011 

Vuilnisbak plaatsen bij bank 

Abdijlaan/Burg. V Hoofflaan 

Dit komt als ons social 

sofa daar geplaatst 

wordt 

 

Nagekomen antwoord van gemeente op vraag voorzitter omtrent vuilnisbak bij Social Sofa: 

Op jou telefonisch verzoek vanmiddag 30 januari 2012 of het mogelijk is een prullenbak te plaatsen 

bij de Social Sofa kan ik melden dat het beleid is om geen prullenbak te plaatsen bij een Social Sofa.  

 

Rondvraag 

Punten van de rondvraag zijn opgenomen  onder mededelingen. 

Hanneke wordt bedankt voor de attentie voor de wijkkrantbezorgers. 

 

 

 

Sluiting  ;              Onze volgende vergadering wordt gehouden op 23 februari . 2012 

 

 

 

Agenda wijkplatformvergadering 23 feb 2012 

 

1 opening door de voorzitter 

2 notulen 26 jan.2012 

3 ingekomen post 

4 mededelingen 

5 politiezaken 

6 werkgroep Gansepoel 

7 actielijst  

8 rondvraag 


