Definitief
Verslag van de openbare wijkraadvergadering 06-11-2017
Aanwezige wijkraadsleden
M. van Noort, H. Tuinhof, W. Spermon, J. Kielman,
R. van Houten, A. v/d Veeken, K. Stoffels, N. Welts,
H. van Engelen, L. Spee, I. Althuizen, Hassan EL Haouli
R. de Leeuw

Commissieleden
Gemeente

Al vanaf 1982 actief & betrokken

Politie
De Biechten
Vivent

: Paul Hilgers,
Jan van den Broek
:
: Pieter Roosingh
: Ina Damkot

Politiek
Rosmalens Belang
D66

: Henk Nijland
: Mike van der Geld

Publiek

:3

Afwezig
zonder kennisgeving
met kennisgeving

: John Kivits
: Piet Spierings

01 Opening
- De voorzitter, Marja van Noort, opent om 20.00 uur de vergadering.

02 Mededelingen voorzitter
- Het thema ouderen.
Marja stelt voor om hierover een themavond of misschien wel middag te houden.
Het liefst in januari of later gezien de benodigde voorbereidingstijd. Het is een complex onderwerp.
Marja heeft contact gehad met Peter de Leeuw van de HEVO. Met hem een aantal zaken
doorgenomen en naam doorgekregen van Anja Putters van Divers
Marja vraagt of er mensen zijn in de wijkraad die samen met haar de voorbereidingen zouden
willen doen en meedenken?
- Nieuw vergaderschema
Marja heeft samen met Wim Spermon een nieuw schema gemaakt. Er zijn vanuit DB geen
op- of aanmerkingen gekomen. Het vergaderschema wordt deze maand rondgestuurd en
staat op de website van de wijkraad.
- Burendag, via mail kwam vrij laat de mededeling over een burendag in de Herman
Moerkerklaan. Jammer dat de wijkraad dit zo laat wist, anders hadden we er meer aandacht
aan kunnen geven en hadden we kunnen samenwerken. Marja is daar gaan kijken en heeft foto`s op
Facebook gezet. Volgens Hassan wordt het volgend jaar grootser opgezet en de wijkraad wordt op tijd
geïnformeerd.

1
Stichting Wijkraad Hintham
Secretariaat: W. Spermon
Herman Moerkerklaan 35
5246 GE ROSMALEN

Registratienummer KvK S41082071
Website:
www.wijkraadhintham.nl
E-mail: secretariaat@wijkraadhintham.nl

03 Mededelingen vanuit de gemeente
- De wijkraad heeft van Erwin Bosch van de gemeente een mail gehad. In de mail wordt gesproken over
het beleid van de gemeente inzake duurzaamheid. De gemeente gaat hiermee de wijken in.
De wijk Hintham is de eerste wijk. Misschien een mooi onderwerp voor een thema-avond. Marja stelt
voor om dit het onderwerp van de thema-avond in Januari te laten zijn. Harke Tuinhof zal aan Erwin
Bosch vragen of hij beschikbaar is
- Marja vraagt wat de stand van zaken is van de punten die bij het thema Buurtmonitor naar voren
gekomen zijn en in de Hint hebben gestaan en vraagt Paul Hilgers daarover iets te vertellen wat er met
de speerpunten tot nu toe is gedaan.
Paul verteld dat dit punten zijn waarin continue gewerkt wordt “work in progress” zoals dat zo mooi heet
en noemt een aantal zaken op. Over de fontein heb ik het in besloten vergadering al gehad.
Daaraan wordt volop gewerkt.
nog. Wat het winkelcentrum betreft is aanstaande woensdag om 13.00 een overleg met Marc Evers
van de afdeling Economische zaken van de gemeente. Deze afspraak vindt plaats bij het
winkelcentrum. En als ik over het winkelcentrum praat dan heb ik het over het hele gebied rondom het
winkelcentrum.
Wat de brandgangen betreft daar ben ik met Jan van den Broek in een aantal brandgangen wezen
kijken. We zijn geschrokken van de situatie in een aantal brandgangen. Het is er soms een zooitje en
er wordt illegaal gebruik gemaakt van grond van de gemeente. De bewoners hebben de plicht om
elkaar daar op aan te spreken. De brandgangen zijn van de gemeente. Paul stelt voor om de
commissies Groen en Kijk op de wijk te inventariseren wat de bewoners willen met de brandgangen.
Rini van Houten merkt op dat het niet in alle brandgangen een zooitje is.
04 Evaluatie wijkschouw
- Marja meldt dat de wijkschouw goed is bevallen. Er waren veel aanmeldingen vanuit de wijk.
De afhandeling gaat via Henri van Engelen en Jan van den Broek.
Volgend jaar doen we zeker weer een wijkschouw. Van de afgelopen keer hebben we geleerd
dat we op tijd (voor zomervakantie) moet beginnen met aanvragen van de wethouder en
medewerkers gemeente. Ook moeten we meer tijd nemen voor het broodje, dus volgend jaar
om 17.15 beginnen of om 18.15 weg fietsen. Ook de voorlichting door politie over veiligheid in
en rond huis en in de wijk is belangstellend gevolgd.
- Henri van Engelen doet verslag van een aantal belangrijke punten van de wijkschouw.
Besproken worden onder andere:
Het winkelcentrum, zowel de overlast door bevoorrading met vrachtwagens, het parkeren bij het
winkelcentrum en de uitstraling van het winkelcentrum. Ook de verharding bij de flat tegenover het
winkel passeert de revue. De bestrating behoort deels tot de VvE van de flat. De bewoners willen meer
parkeerplaatsen, de bestrating is toe aan verbetering.
De T-splitsing Pastoor Van Thiellaan met de weg Hintham. Een probleem waar Paul Hilgers en de
Gemeente al jaren mee bezig zijn. Diverse aanwezigen opperen om te handhaven maar dat is niet
realistisch en onbegonnen werk.
De jeugd en scholen maken gebruik van het speelveld aan de J. de Jongstraat. Bewoners zullen enige
overlast daardoor moet accepteren.
De bladkorven in de Wilhelminastraat. Jan van den Broek meldt dat er geen bladkorven meer komen.
De gemeente haalt, vanwege de grote bomen in deze straat, de bladeren hier elke week op.
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Stankoverlast na grote regenbuien in de H. Chabotstraat. Jan van de Broek meldt dat Jordy Peters,
die bij de gemeente over de riolering gaat, hierop inmiddels actie ondernomen heeft. Mogelijk is de
aannemer vergeten om stankafsluiters te plaatsen.
- Henri za de afhandeling van de punten van de wijkschouw nauwgezet blijven volgen.
Marja bedankt Henri voor zijn geweldige inzet en tijd.
- Een mevrouw uit de zaal, ervaringsdeskundige met rollator, vraagt aandacht voor het probleem dat
bezoekers van de Biechten die met de auto komen, de op-/afrit voor voetgangers met rollator/rolstoel
blokkeren. Pieter Roosingh meldt dat er gewerkt wordt aan de oplossing van het probleem..
05 Evaluatie groen- en snoeidag
- Karel Stoffels meldt dat de dag weer een groot succes was. De dag is goed verlopen. Er was een klein
minpuntje. Op het eind van de dag is men op de Meester Broerensingel vergeten de laatste
hoeveelheid snoei-afval op te halen. Er is 10780 kg opgehaald. Volgend voorjaar is er weer een groenen snoeidag.
- Paul Hilgers maakt er nog een keer attent op dat de gemeente ook schoonmaakdagen organiseert
waar behalve het groenafval ook de zwerfafval opgeruimd wordt en andere activiteiten georganiseerd
worden. Daarvoor worden actieve bewoners gevraagd die samen met de bewoners de wijk, de wijk
schoonmaken en zwerfafval opruimen. Het is een sociale activiteit die ook de verbondenheid en de
contacten tussen wijkbewoners versterkt.

06 Mededelingen vanuit de commissies van de wijkraad & bestuur
a. Groen/snoeidag
Karel Stoffels meldt dat alle zaken al besproken zijn bij de evaluatie van de groen- en snoeidag.
b. Kijk op de Wijk
Henri van Engelen meldt dat alle belangrijke punten reeds besproken zijn bij de evaluatie van de
wijkschouw.
c. Seniorencafé
Ine Althuizen geen mededelingen.
d. Ruimtelijke Ordening & Geluid
Wim Spermon meldt dat er geen lopende kwesties zijn
e. Verkeerszaken
Rini van Houten meldt dat geen lopende kwesties zijn.
f. Jeugd/jongeren
Hassan meldt dat het buurtfeest volgende jaar samen met De Kleine Meijerij georganiseerd wordt.
In een veel groter deel van de wijk gehouden wordt en voor jong en oud is.
g. Wij(k) Hintham
Lucie Spee heeft geen mededelingen.
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07 Rondvraag
a. Henk Nijland meldt dat de Sport-alliantie een beweegpark mogelijk wil maken bij de lus van de A59.
Dit om mensen meer aan het bewegen te krijgen. Marja en Henk gaan dit bespreken.
b. Hassan El Haouli vraagt aan de aanwezigen om een keer te komen kijken bij het fietsproject.
Marja zal het op facebook zetten en vraagt of Rini het project op de website van de wijkraad wil
zetten.
c. Hassan El Haouli maakt een opmerking over de dichte gemaakte gaten in het asfalt. Er blijft water op
staan na een flinke regenbui. Jan van den Broek meldt dat dit reeds de aandacht heeft en nog
hersteld wordt.
d. Marja van Noort meldt dat speeltuin aan de Tweeberg pas officieel geopend is door wethouder
Jos van Son. Het resultaat is schitterend geworden. Het is een initiatief van een groep enthousiaste
Buurtbewoners. De bewoners zijn 2,5 jaar geleden aan de gang gegaan om te lobbyen voor deze
speeltuin en het resultaat mag er wezen
Paul Hilgers meldt dat Manfred, een van de initiatief nemers, bereid is anderen te helpen hoe je zo’n
initiatief van de grond krijgt. In twee jaar tijd is hier iets moois gerealiseerd.
Uit de zaal komt van een van de buurtbewoners de oproep om niet de hond uit te laten op deze
speelplek. Meerdere buurbewoners laten hun hond zijn behoefte doen op deze speelplek.
e. Marja vertelt dat op 14 december er weer een kerstdiner is in de Biechten en dat ze daar naar
toe zal gaan.
f. Hassan meldt dat er de laatste tijd weer veel woninginbraken zijn in de wijk. Dit zal gemeld worden bij
de wijkagent.
08 Sluiting
Marja van Noort sluit om 9.00 uur de vergadering.
De volgende vergadering is op maandag 8 januari 2018 om 20.00 uur, in De Biechten.
In eerste instantie een openbare vergadering omdat de tijd te kort is om een thema avond te
organiseren.
Thema avond zal waarschijnlijk naar maart gaan.
09 Actiepunten
- Punt 3
Harke Tuinhof zal aan Erwin Bosch vragen of hij beschikbaar is
Commissies Groen en Kijk op de wijk te inventariseren wat de bewoners willen met de
Brandgangen.
- Punt 7a
Marja en Henk bespreken initiatief beweegpark.

Voor akkoord,

Marja van Noort
Voorzitter

Richard de Leeuw
Notulist
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