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Aanwezig:  zie namenlijst 
Afwezig:   zie namenlijst 
 
De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt de gasten, Rein Kwast, van samenwerkend 
Veldhoven; Ben en Miranda Kanits.  
Miranda legt uit wie ze is, ze gaat de het project “Lotgenoten d”Ekker trekken samen met Edwin om 
ondersteuning te bieden aan mensen die hiervoor in aanmerking komen. Miranda coördineert dit 
project voor en door bewoners van de wijk. Edwin heeft met allerlei mensen uit de wijk gesproken, 
daar uit is het initiatief ontstaan om mensen met elkaar in contact te brengen. Dit  kan op allerlei zaken 
van toepassing zijn,bijvoorbeeld eenzaamheid, een bepaalde ziekte enz. Men kan zich vanaf 1 
september 2011 aanmelden, dit kan o.a. via de site  www.d-ekker.nl/lotgenoten. Ze hebben al diverse 
reactie’s binnen gekregen . Verder gaan ze de wijk in om persoonlijk contact te leggen. Het is een pilot 
project. Na een paar maanden gaan we evalueren. Kijk regelmatig op de site. Miranda is bereikbaar 
op projectlotgenoten@hotmail.com en Edwin op edwinwijngaards@stimulansveldhoven.nl  Er is een 
folder beschikbaar. 
 
Notulen vorige vergadering;  Notulen van 30 juni 2011 worden goedgekeurd met dank aan Harrie 
 
 
Ingekomen post: 

1. Hanneke gaat alle wijkbladbezorgers uitnodigen voor de vrijwilligers lunch, 25 sept. 10.00-
12.00, uiteindelijk horen ook zij bij de vrijwilligers. 

2. “Kern met pit´ Verbeter je wijk. De Heidemaatschappij(KNHM) organiseert dit jaar weer een 
wedstrijd  . Men moet dan het idee realiseren dat de leefomgeving verbeterd. Als dat lukt 
ontvangt men € 1000……. 

 
Mededelingen: 
 

1. Fa. Heijmans verdiend een compliment. Er is nl. geweldige regenval geweest de laatste 
weken maar onze wijk heeft geen hinder gekend. 

2. Reaktie Ad, op punten uit de verslagen van het wijkplatform. 
3. Telling aantal huishoudens is doorgegeven en uitgewisseld 
4. Afscheiding Herderstasje is uitgevoerd. 
5. Speelplek Dovenetel: Na gesprek nog dit jaar kan in 2012 uitvoering gegeven worden aan dit 

plan 
6. Ad heeft nog geen NAW gegevens ontvangen 
7. Invalide uitrit, zie actielijst. Hier is na gekeken en deze oprit is goed. Vraag is:  wat is hier het 

exacte probleem? 
8. In de loop van september (19/20 september) wordt na verwachting een nieuwsbrief verspreid 

over de aanpak van verschillende punten en lopende activiteiten zoals. “Lotgenoten” 
“speelgoedbeurs“ en dergelijke 

9. Aan Edwin is gevraagd  of er een mogelijkheid is om een activiteit op te zetten voor 
honden/kattenbezitters. Om zo op een positieve manier aandacht te besteden  aan gedrag 
van bewoners in de wijk. Zou ook het platform hieraan een bijdrage willen leveren? 

10. Brief Parasol  “Weer leren” 
11. Onderzoek rekenkamercommisie naar wijkbeheer 
12. E.v.t    adres of naam wijzigen voor gemeente gids 
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Politie: 
 
De wijkbrigadier is  ivm vakantie niet aanwezig. Hij geeft schriftelijk zijn inbreng. 
  

1. Deze week wordt er, naar aanleiding van de klacht over snelheid op de Abdijlaan een meting 

gehouden met de lasergun. Naar aanleiding van de resultaten,wordt er bekeken om daar wat 

strakker te gaan controleren en bekeuren. 

2. Er vind vanaf 6 sept. 2011 op de Ceciliastraat een verkeers-telling plaats met 

waarschuwingsborden. 

3. Het vuilnisprobleem bij de school ex-verrekijker (jeugdhangplek) hoek v.Aelstlaan-Bossebaan 

wordt via Ahmet van Stimulans jeugdwerk, aangekaart bij de gemeente. Bekeken wordt waar 

dient te worden opgetreden en waar kan worden gedoogd. 

 

Werkgroep Gansepoel.   Geen bijzonderheden  

 

 

 

Werkgroep wijkdag 

Er zijn mensen nodig die mee de kar gaan trekken. In oktober komen we weer bij elkaar onze eerste 

bespreking in deze. 

 

Speelgoedbeurs 

De speelgoedbeurs wordt gehouden op 30 oktober 2011 van 14.00 tot 16.00  uur op het speeltuin 

terrein van ASV. Mensen uit d, Ekker krijgen voorrang voor een kraam. Bij de winkels en andere 

plaatsen zullen folders worden opgehangen. 

Het advies van de brandweer van vorig jaar zal worden opgevolgd. De speeltuin is een ideale plaats 

om deze beurs te houden. Hanneke zoekt nog helpers!!!    

 

 

Wijkblad d’ Ekker 

De rondbrengers van ons wijkblad zijn ook vrijwilligers ze worden door Hanneke uitgenodigd voor de 

vrijwilligers lunch. Ook zijn ze welkom voor de jaarlijkse vrijwilligers dag. 

 

Aktielijst 

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 

Wim, voorzitter 

23 mei 
2011 

Speelplek Boterbloem heet nu 
Dovenetel 

Er komt dit jaar een 
uitnodiging voor 
omwonenden 

Gemeente Veldhoven 

23-mei-
2011 

Lossen vrachtauto’s bij LIDL voor 
07.00 uur 

Bel klachtenlijn Buurtbewoners 
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23-mei 
2011 

NAW gegevens van het 
wijkbeheer worden up to date 
gehouden 

Zodat ieder thuis per post 
de notulen krijgt. 

Henk  en Ad 

30 juni 
2011 

Invalide op-/afritje aan de 
Teullandstraat.t’Hout 

Bekijken of dit aangepast 
moet worden 

Jac. 

8 
september 

Vuilnisbak plaatsen bij bank 
Abdijlaan/Burg. V Hoofflaan 

  

8 
september 

Keurmerk veiligwonen / 
verzekering 

Onderzoeken  Ine 

 

Rondvraag 

1. Kan het paaltje bij het Klaverplein, waarover in het verleden al veel over gezegd is niet verplaatst 

worden. Zie de verslagen. 

2. Waarom zijn gemeente leden zo weinig op de vergaderingen aanwezig? De volgende vergadering zou 

geschikt zijn voor overleg met de betrokken wethouder. 

3. De vernieuwde rookkanalen geven veel geluidsoverlast. Ine noteert het adres en vraagt intern bij 

Woonbedrijf   e.e.a. na. 

4. Achter garage Verdonk was een uitren terrein voor honden, nu is dat ineens niet meer.? 

5. Op  de Abdijlaan hoek Burgemeester v Hoofflaan staat een bankje wat veel gebruikt wordt, zou hier 

een vuilnisbak geplaatst kunnen worden? 

6. Achter de LIDL kan men spreken van een rattenplaag. Paulus v Keulen is er bij geweest 

7. Het politie keurmerk schijnt eraf te gaan. Dit heeft nadeel voor ons, het geeft toch 10% korting op onze 

verzekeringspolis.  (Woonbedrijf onderzoekt). 

 

 

Sluiting  ;              Onze volgende vergadering is 6 oktober 

 

Agenda: 

 

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

Sluiting 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


