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Aanwezig: zie namenlijst 

Afwezig: zie namenlijst 

 

De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt de gasten, deze keer is Dhr. Rein Kwast van 
Samenwerkend Veldhoven weer aanwezig en een bewoonster uit de Boekweitstraat. Zij komt kijken 
of het wijkplatform misschien iets voor haar is, om daar lid van te worden. 

Mededelingen: 

De voorzitter deelt mee dat er veel leden van het Wijkplatform verhinderd zijn;  

Henk van Hugten heeft een andere vergadering in Asten, de notulist Cor is op vakantie, daarom zal 
Harrie vanavond notuleren. 

Ad van Best is vanwege de reeds eerder geplande bijeenkomst van Oerle er niet. Ook zijn collega Jack 
v.d. Sande is verhinderd. Daarom is er vanavond wederom niemand van de gemeente aanwezig. 

In verband met verhuizing uit de wijk zal Laura vanavond voor het laatst aanwezig zijn op de 
Wijkplatform vergadering. Voorlopig zal zij nog wel deel uit blijven maken van de redactie van het 
wijkblad en de website van d’Ekker. 

Lia geeft aan dat zij ook niet meer aanwezig zal zijn bij de Wijkplatform vergaderingen. Ze vindt dat er 
te weinig resultaat is van het Wijkplatform. Het duurt allemaal te lang voordat er iets gebeurt, soms 
duurt het wel meer dan 2 jaar of er gebeurt helemaal niets! 

Dit gevoel wordt door meerdere Wijkplatform leden ervaren, maar Lia wil haar tijd effectiever 
gebruiken! De voorzitter geeft aan dit zeer te betreuren, maar heeft hier wel begrip voor. Dit wordt 
vaker, ook in andere wijken geopperd. De vergadering vraagt zich af wat de verantwoordelijke 
wethouder hiervan vindt? En willen hier graag een reactie op. 

Ad heeft via de mail wel enkele aandachtspunten: 

Rondvraag pt 2: Hectas ledigt de afvalbakken, groenonderhoud en opruimen zwerfafval gebeurt 
door Ergon.  

Openstaande punten actielijst: 

1. Onoverzichtelijke bocht bij rotonde apotheek is opgelost 

4. afscheiding Muur: materiaal en opdracht ligt bij aannemer 

6. Speelplek Boterbloem: Volgens Planning en Realisatie van de gemeente Veldhoven volgt dit 
jaar nog de uitnodiging aan de omwonenden voor een eerste bijeenkomst  

Notulen verslag vorige vergadering: 

Zie aandachtspunten Ad. En de datum van deze vergadering klopte niet: er stond 6 juni, maar is 30 

juni. Dit was overigens al snel gecommuniceerd.
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Ingekomen post: 

1. Verslag Wijkplatform  19 mei 2011 

2. Brief nationale ziekendag. (Volgende voorzittersvergadering wordt hierover gesproken, 

alsmede volgende Wijkplatform vergadering om hiervoor een geldelijke bijdrage te leveren.) 

3. Brief Wapenfeit: Inrichting Zilverackers 

4. S.R.E. Platform Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen 

5. Wijkblad d’Ekker Juni 2011 

6. Jaarverslag Bureau Sociaal Raadslieden 2010 

7. Verslag voorzittersoverleg 20 juni 2011  

8. Wijkdag rondom “De Bolzen Zeelst” 

 

Mededelingen: 

Over website www.d-ekker.nl. Deze wordt goed bekeken: Sinds de lancering op 22 mei 2011 zijn er 

bijna 6.500 pageviews geweest. Er zijn gemiddeld 30 bezoeken per dag! Ook wordt aangegeven dat 

er “Polls” gehouden worden op de site, dat zijn “meningen” uit de wijk. Polls waren o.a: “Wat vond U 

van de wijkdag?” (48 stemmen, 65% zegt: volgend jaar weer. 27% vond het gewoon gezellig en 4 

stemmers had er wat anders van verwacht. 

Een andere Poll was: “Heeft u ook een draaimolen gemist op de kermis” en “Vindt U de ‘oude kiekjes 

uit de wijk’ een aanvulling op de site? 

Verder was er ook nog een Poll die wat beroering opleverde, omdat dit ook al vaker besproken is in 

het Wijkplatform. Maar nu werd de mening op de site gevraagd, het is dus slechts een mening en wil 

dus niet zeggen dat het ook daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden. Deze Poll ging over: “d’Ekker wil 

net als andere wijken een publicatiebord”    68% van de 25 stemmers vond het zondermeer een goed 

idee om zo’n bord eventueel te plaatsen bij de Immanuëlkerk. 24% van deze stemmers hadden een 

andere plaats voor dit bord in gedachte, terwijl 8% zo’n bord niet nodig achtte. 

Door de beheerders van de website wordt gevraagd of er misschien nog mensen aanwezig zijn die 

oude foto’s willen delen op www.d-ekker.nl ? Hierop wordt positief gereageerd en er worden 

afspraken gemaakt. 

http://www.d-ekker.nl/
http://www.d-ekker.nl/
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Politie: 

De wijkbrigadier Gijs van Hannen is niet aanwezig. Tijdens de rondvraag wordt er aandacht gevraagd 

voor een veiligheidspunt. 

 

Werkgroep Gansepoel: 

Geen bijzonderheden 

 

Werkgroep Wijkdag d’Ekker 

De evaluatie wordt besproken. Hoofdlijnen zijn: De wijkdag is goed verlopen, meer bezoekers dan 

vorig jaar. Aandachtspunten zijn besproken. 

Drijvende kracht Laura geeft wel aan dat ze meer waardering had verwacht van de ‘professionals’! 

Niet dat ze een lintje had verwacht, maar zij en veel andere vrijwilligers hebben héél veel werk 

verzet.  Zij en veel vrijwilligers hebben het idee dat dit als ‘normaal’ ervaren wordt door de 

professionals. Voorop staat dat de opbouwwerker van Stimulans het óók heel druk had/heeft, waar 

alle begrip over uitgesproken wordt. Maar dat neemt niet weg dat er verschillende vrijwilligers naast 

dat ze zelf kiezen om iets voor de wijk betekenen, graag horen dat hun inzet voor de wijk 

gewaardeerd wordt. De voorzitter haalt aan dat de opbouwwerker ook veel tijd in de wijkdag heeft 

gestoken. Maar men haalt aan dat er een verschil is tussen vrijwilliger en professional want die 

krijgen er voor betaald. 

Men  denkt ook dat er een coördinator zou moeten zijn voor de vrijwilligers; niet alleen voor onze 

wijk. Deze coördinator zou dan een databank kunnen beheren, welke vrijwilligers er beschikbaar zijn 

en wat zij zouden kunnen doen. Contact kunnen onderhouden face to face, in de praktijk lijkt dit 

beter te werken dan via mail of andere communicatiemiddelen. Dit zou de taken van de 

opbouwwerker ook kunnen ontlasten.   

 

Wijkblad 

Er was voor de juni editie veel inbreng, dus niet alles kon geplaatst worden. Voor de leden die 

aanwezig waren, maar het wijkblad nog niet ingekeken hadden, werd uitgelegd wat er zoal in staat. 

De volgende editie zal waarschijnlijk uit 8 pagina’s bestaan, in verband met de vakantie. 
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Actielijst:   

Afgewerkte zaken worden van de lijst verwijderd. 

Datum Onderwerp Actie Door wie 

23 mei 2011 Prullenbak voormalig 

Gansepoel speelplaats.  

Voorzitter neemt contact op met 

Veldvest. Om aan te geven dat dit 

ter sprake ligt en mogelijk een 

oplossing et zoeken. 

Wim,  

voorzitter 

23 mei 2011 Gemeentelijke telling 

huishoudens d’Ekker 

Is uit onderzoek van de redactie van 

het wijkblad gebleken. Bij de Lente 

actie is ook gebleken dat er starten 

waaronder de Merefeltstraat de 

Wijkbeheer nieuwsbrief niet 

ontvangt. Het lijkt er op dat er zo’n 

300 huishoudens tekort zijn. Dat zou 

kunnen betekenen dat de 

Abdijtuinen niet meegerekend is. 

Ad van Best, 

gemeente 

beleidsmedewerker 

23 mei 2011 Afscheiding Herderstasje Vernieuwen “gaas” Gemeente 

Veldhoven 

Materiaal en 

opdracht ligt bij 

aannemer 

23 mei 2011 Speelplek Boterbloem Volgens PenR volgt dit jaar nog 

uitnodiging voor omwonenden 

voor een eerste bijeenkomst 

Gemeente 

Veldhoven 

 

23 mei 2011 Lossen vrachtauto’s bij LIDL 

voor 07.00 uur 

Klachtenlijn bellen Buurtbewoners  

23 mei 2011 NAW gegevens van het 

wijkbeheer worden up to date 

gemaakt 

Zodat iedereen thuis per post ook de 

notulen krijgt! 

Henk van Hugten, 

Stimulans 

opbouwwerker /  

Ad van 

Best,gemeente 

beleidsmedewerker 

30 juni 2011 invaliden op- / af- ritje aan de 

Teullandstraat – ’t Hout 

Bekijken of deze aangepast moet 

worden. 

Jack v/d Sande, 

gemeente 

gebiedsopzichter 
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Rondvraag 

Er zijn weer veel klachten over de Ceciliastraat. Men vraagt zich af waarom daar niet ‘gehandhaafd’ 

wordt. Er is een half afgebouwde garage, er staat al tijden een auto voor een uitrit en er worden 

milieudelicten gepleegd. Als de ‘brave burger’ iets verkeerd doet, krijgt men wel een bekeuring, maar 

aan deze situatie wordt kennelijk niets gedaan,omdat het al maanden, zo niet jaren voortsleept. 

Er wordt gevraagd of de POLITIE later op de avond (zo rond 22.00uur) snelheidscontroles kan houden op 

de Abdijlaan. Daar wordt regelmatig zo hard gereden dat vermoed wordt, dat er bij sommige 

bestuurders het rijbewijs ingenomen zou worden. 

Een lid geeft aan, dat er sinds verandering van zijn rookkanaal, er bij harde wind uit deze rookkanaal 

veel herrie komt. Hij vraagt zich af of dat bij meer wijkbewoners het geval is. 

Ook worden er weer ratten gesignaleerd in de buurt, er wordt verwezen naar de website                

www.d-ekker.nl, daar staat een artikel over. Ook wordt verwezen naar het Eindhovens Dagblad, waar op 

1 juli een artikel over deze plaag verschijnt. Daarin zullen ook tips staan, waar je eventuele meldingen 

kunt doen. 

Tot slot wordt er aandacht gevraagd voor een invaliden op- / af- ritje aan de Teullandstraat – ’t Hout.  

Deze zo gemaakt, dat het moeilijk is voor iemand in een gehandicaptenvoertuig om deze draai te 

maken, ook is de goot iets te diep. We zetten dit op de actielijst. 

 

De voorzitter eindigt de vergadering met een woord van dank aan Laura voor haar inspanningen voor 

het Wijkplatform en overhandigt haar een bloemenbon. 

Laura is hierdoor verrast en heel blij mee. 

 

Volgende vergadering: donderdag 8 september 2011 in Sentrum 70, 19.30 uur.    

Agenda: 

1. opening voorzitter 
2. notulen vergadering 30 juni 2011 
3. ingekomen post 
4. mededelingen 
5. politiezaken 
6. werkgroep “Gansepoel” 
7. werkgroep “Wijkdag”    ??? 
8. Speelgoedbeurs 
9. Wijkblad d’Ekker 
10. Actielijst 
11. Rondvraag 

12. Sluiting 

http://www.d-ekker.nl/

