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Agenda: 
 

1. opening 
2. notulen 4  nov. 2010 
3. wie wil punten toevoegen ? 
4. mededelingen 
5. politiezaken 
6. werkgroep Gansepoel 
7. werkgroep wijkdag 2011 
8. verblijfsgebied 
9. actielijst 
10. rondvraag 
11. sluiting 

 
Aanwezig:   zie namen lijst   
Afwezig(m.k.): zie namen lijst 
 
Notulen 4 nov. worden goedgekeurd. 
 
Ingekomen post: 

- verslag wpf 4 november 2010 
- W.M.O. raad Veldhoven, folder 
- G.B.V. info boekje 
- Beëindiging toesturen raadstukken gemeente Veldhoven 
- Provincie Noord-Brabant, folders leefbaarheid 
- Speelgoedbeurs 
- Raadstukken dec 2010 
- Aert Swaens perspectief. 
- Brief van bewoner met verzoek de Teullandstraat te strooien.  

 
Mededelingen: 

- de vergaderingen van het wijkplatform zijn vastgesteld. Alleen 17 november 2011 wordt 24 
november 2011. 

- Eindejaarsbijeenkomst wijkbeheer 2011 is op 19 december 2011 
- 18 december is de 2de dansavond in Sentrum ’70, georganiseerd door de vrijwilligersgroep 

onder leiding van Hanneke en Gerard. 
- De aanvraag voor het wijkblad voor 2011 is door de gemeente goedgekeurd. Het wijkblad 

zal dus in 2011 ook een aantal malen uitkomen. 

 
Politie: 
Is niet aanwezig. 
 
Werkgroep Gansepoel: 
De enquête die in de nieuwsbrief stond werden aantallen genoemd en geen procenten. Dit is door 
Ad aangepast in overleg met de communicatieafdeling van de gemeente. Verder worden de 
activiteiten even stilgelegd totdat er nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden. 
 
Verblijfsgebied: 
Nu de vorst uit de grond is komen her en der de trottoirs omhoog. 
Een dringend beroep om de stoepen sneeuwvrij te maken, dit is niet meer vanzelfsprekend, lijkt 
het. 
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Actielijst:       

Afgewerkte zaken worden van de lijst verwijderd. 
 
 
 
 

 
 

Onderwerp Actie Door 
wie 

    

4.11.10 Borgchravestraat 26 - 28 Lantaarnpaal terug plaatsen waar hij 42 

jaar stond. (Accoord Jack) 

Jack 

4.11.10 Groenstrook Wilgenakker Wordt geregeld Jack 

    

 
 
Rondvraag: 
 
Er was bij de vorige notulen een tekening van de kruising Lange Mees en Burg. v. Hoofflaan. Het was 
de bedoeling dat Ger Jan D. dit vanavond komt toelichten. Hij is echter niet aanwezig. Ad heeft de 

verkeersdeskundige van de gemeente al naar laten kijken en adviseert om de bewoners te vragen 
wat ze er van vinden. 
 
Karin wil aandacht vragen voor de Burg v. Hoofflaan tussen het plein en de Rabobank. Dit ziet er 
niet uit. Kan het groen aan de oostkant niet vervangen worden, of verhard met metalen 
boomspiegels. De gemeente ziet graag de ideeën/ of een plan tegemoet. We kunnen dan de wensen 
versus middelen afwegen. 
 
Volgende vergadering: donderdag 13 december (overmorgen) 19.30 uur Sentrum ‘70 
 
Agenda: 

1 opening 
2 notulen 4  nov.i 2010 
3 wie wil punten toevoegen ? 
4 mededelingen 
5 politiezaken 
6 werkgroep Gansepoel 

7 werkgroep wijkdag 2011 
8 verblijfsgebied 
9 actielijst 
10 rondvraag 
11 sluiting 

 
 

  
 

 


