Definitief
Verslag van de openbare wijkraadvergadering 05-11-2018
Aanwezige wijkraadsleden
M. van Noort, H. Tuinhof, J. Kielman, R. van Houten,
A. v/d Veeken, K. Stoffels, N. Welts, W. Spermon,
H. van Engelen, L. Spee, I. Althuizen, R. de Leeuw,
Commissieleden
Gemeente

: Paul Hilgers,

Politie
De Biechten

: Mark Kievits
: Pieter Roosingh

Aanwezige Wijkambassadeurs
Hennie van Dinther, Hennie Lucius, Hans Brands

Al vanaf 1982 actief & betrokken

Politiek
Publiek

: :8

Afwezig
zonder kennisgeving
met kennisgeving

: Hassan EL Haouli
: Harry Liebregts

01 Opening
- De voorzitter, Marja van Noort, opent om 20.00 uur de vergadering en heet iedereen welkom.
Vanavond is de heer Korsten van het Brabants Dagblad aanwezig.
02 Mededelingen voorzitter
- Marja meldt dat door een onverwacht sterfgeval in haar familie, het helemaal door haar hoofd
geschoten om de kranten te benaderen voor de groen/snoeidag. Marja heeft Karel een mail gestuurd
met excuses. De excuses zijn aan iedereen gericht die zich heeft ingezet voor deze dag.
Doordat er van te voren op vele andere plaatsen publiciteit gegeven was aan de groen-/snoeidag heeft
het gelukkig geen invloed gehad op de hoeveelheid groen- en snoeiafval.
- Tijdens het laatste DB-overleg is het idee geopperd om voortaan voorafgaand aan een
wijkraadsvergadering, een half uurtje eerder te beginnen om wijkbewoners de gelegenheid te geven
vragen te stellen, een soort van inloopspreekuur. We gaan dat vanaf januari uitproberen, mocht het
niets uithalen, stoppen we er weer mee.
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- Senioren café.
Het senioren café werd in 2004 mede opgericht door toenmalig wijkraadslid Wim Verloop.
Nadat het een aantal jaren goed gedraaid heeft, loopt de laatste paar jaar het aantal
deelnemers terug. Er is op verschillende manieren geprobeerd om nieuwe mensen naar deze
middag te trekken, maar dat resulteert niet echt in nieuwe aanwas. Pieter Roosingh van de
Biechten had het er al een keer met ons over gehad dat hij wel ideeën had om het nieuw leven
in te blazen.
Na een goed gesprek met Pieter om de continuïteit van het senioren café te waarborgen, is besloten
dat het senioren café vanaf 1 januari overgenomen gaat worden door de Biechten.
Ine Althuizen en Karel Stoffels hebben vele jaren met een groep vrijwilligers het senioren café
gedraaid, er is met hen een goed gesprek geweest en ze begrijpen deze stap van de wijkraad.
Tot 1 januari blijven zij natuurlijk de drijvende krachten van het senioren café. Marja bedankt Ine en
Karel voor hun jarenlange inzet.
Pieter Roosingh ligt toe dat hij het senioren cafe wekelijks gaat organiseren. Elke vijfde donderdag
wordt er iets speciaals gedaan. Henk Nijland wijst erop dat het senioren cafe onder de
verantwoordelijkheid moet blijven vallen van de Wijkraad. Welzijn is namelijk opgenomen in de statuten
van de wijkraad. Marja bevestigd dat. Alleen de organisatie komt in handen van de Biechten.
- De laatste mededeling gaat over de dankjewel-avond.
Voor wijkraadsleden, buurtambassadeurs en vrijwilliger is er ieder jaar een dankjewel avond. Omdat er
aan het einde van het jaar overal veel recepties en borrels zijn zal de dankjewel avond dit jaar zijn op
maandag 3 december en dan natuurlijk in Sinterklaas sfeer. Er staat voor die avond al
een besloten overleg gepland, dit overleg vervalt dus hiermee en wordt omgezet in de dankjewelavond.

03 Mededelingen vanuit de gemeente
- Paul Hilgers meldt met een kwinkslag dat hij eigenlijk achteraf spijt heeft. De wijkschouw heeft maar
liefst vier A4-tjes met in totaal 61 punten opgeleverd. Dat geeft meteen ook het succes van de
wijkschouw weer. Belangrijk is een goede terugkoppeling en afhandeling van de punten. De credits
gaan in deze vooral naar Henri van Engelen, Nol Welts en mijn collega’s.
Paul somt de “high lights” van de wijkschouw op:
 Het initiatief van de bewoonster van de Pastoor Hoekx-singel om het versteende pleintje, met de
betonnen poefs, model DDR-design, te vergroenen. De gemeente gaat hier samen met de
bewoners mee aan de slag.
 De twee dames die we gesproken hebben bij de scouting. Om hier in plaats van wipkippen een
andere inrichting te maken voor kinderen/jongeren. De gemeente heeft drie pilots te verdelen
over de stad. Deze locatie is er een van geworden. De gemeente gaat met de bewoners om
tafel om hier meer beweegtoestellen te plaatsen. Ook de scouting wordt erbij betrokken. Er
wordt een verbinding gemaakt met de natuurspeeltuin en het voetbalveldje aan de
Wilhelminastraat.
 De brandgangen in Hintham-zuid. Hier hebben we te maken met de bijzondere situatie dat de
gemeente verantwoordelijk is voor het onderhoud van de brandgangen. De gemeente gaat dit
aanpakken.
 Overleg met de ondernemers van de tabakswinkel, de bloemenzaak en het cafetaria bij het
winkelcentrum die overlast hebben van de bomen. Dion van Zoggel is de bomenspecialist van
de gemeente. Hij is zuinig op de bomen in de stad. De bomen maken onderdeel uit van de
bomenrij in de straat en zijn gezond. Ze zullen daarom niet worden gekapt. De bomen worden in
overleg met de ondernemers gesnoeid om de overlast te minimaliseren.
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- Paul Hilgers vertelt over de stand van zaken van de bouwplannen voor de voormalige basisschool
De Vlieger – Annabos.
Twee aanwezig redactieleden van De Hint stellen de vraag hoe het met de procedure staat.
Zij willen een stukje schrijven dat in de Hint gepubliceerd wordt en hebben contact opgenomen met
Hoedemakers en gevraagd naar de stand van zaken met betrekking tot de procedure.
Paul vertelt dat de schetsplannen wijkbreed gepresenteerd zijn op de informatieavond.
De plannen omvatten sociale woningbouw en woningen voor jongeren met een beperking.
Vorige week woensdag heeft er een “verdiepingsoverleg” met de buurt en een aantal direct
aanwonenden plaatsgevonden. In het overleg is dezelfde informatie gepresenteerd als op de
presentatieavond die voor iedereen toegankelijk was.
Het Annabos is van Hoedemakers. In het schetsplan is er sprake van om het Annabos in het plan op te
nemen en open te stellen voor publiek. Het groen wordt behouden. In het verleden is met de wijkraad
overeengekomen dat het Annabos niet bebouwd mag worden maar groen moet blijven.
De plannen verkeren nog in de schetsontwerpfase en zijn nog niet in procedure.
Wim Spermon meldt dat hij desgewenst het verslag van de informatieavond van de plannen, aan de
redactieleden, kan verstrekken.
04 Mededelingen door Wijkagent Mark Kievits
Mark Kievits vertelt dat er geen bijzonderheden zijn.
In de bocht van de Kleine Elst nabij de tennisvereniging komen borden en haaientanden.
Annie Derde meldt dat zij bij het winkelcentrum al 7 keer een bijna aanrijding gehad heeft en verzoekt
om meer te controleren. Paul Hilgers vertelt dat als dit gedaan wordt de ervaring is dat er veel berichten
komen in de trant van “hebben jullie niets beters te doen / zijn er geen belangrijkere prioriteiten”.
Rini van Houten meldt dat er een Matrixbord komt op de Jan Heijmanslaan.
05 Mededelingen vanuit de commissies van de wijkraad & bestuur
a. Groen/snoeidag
Karel Stoffels vertelt dat er 140.104 kg opgehaald is. Door een calamiteit elders in de stad was er maar
een vrachtwagen beschikbaar voor het ophalen van snoeiafval. Een compliment voor de chauffeur. Er
waren 5 ophaalpunten in de wijk. Op diverse plaatsen in de wijk hadden mensen snoeiafval neergelegd.
In de Wilhelminastraat lag een week van te voren een berg snoeiafval.
Marja vraagt Karel om de afgelopen Groen/snoeidag te evalueren.
Pieter Roosingh vraagt om het stukje voor in De Hint te herschrijven.
b. Kijk op de Wijk
Henri van Engelen verzoekt Paul Hilgers om terugkoppeling van afgehandelde punten van de
wijkschouw. Paul Hilgers zal dit met Arjan van den Bosch en Rens van Zwieten bespreken.
c. Seniorencafé
Ine Althuizen vertelt dat de viering van het jubileum gezellig verlopen is. Er waren 16 mensen aanwezig.
d. Ruimtelijke Ordening & Geluid
Wim Spermon meldt dat het plan voor het Annabos eerder deze vergadering besproken is, verder zijn er
geen lopende kwesties.
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e. Verkeerszaken
Rini van Houten meldt dat geen lopende kwesties zijn.
f. Jeugd/jongeren
Er zijn geen mededelingen, Hassan EL Haouli is afwezig.

06 Rondvraag
a. Hans Brands vertelt dat er tijdens de wijkschouw afspraken gemaakt zijn over het riet en het snoeien
van bomen. Hij heeft zich een beetje verdiept in de materie. Het Waterschap gaat ook over het
maaien van het riet. Hans heeft contact gehad met Het Waterschap. Het Waterschap heeft
geadviseerd om een handtekeningenactie te houden onder wijkbewoners, als de bewoners graag
willen dat het riet twee keer per jaar gemaaid wordt.
Henri van Engelen adviseert om daar dan niet te lang mee te wachten want in het begin van het jaar
worden de werkzaamheden meestal aanbesteed.
Tevens meldt Hans dat hij ondanks meerdere verzoeken geen reactie krijgt van Arjan van den
Bosch. Ook niet op mails die Hans verzonden heeft. De contacten met de gemeente verlopen
moeizaam.
Paul Hilgers reageert daarop en vertelt dat dit te herkennen. Snelle reactie is nodig bij reactie van
wijkbewoners. De boodschap is bekend. Maar de afdeling heeft te maken een reorganisatie.
b. Piet Spierings vraagt hoe het staat met de windmolens op de De Brand. Wim Spermon meldt dat er
nog niets bekend is.
c. Henk Nijland meldt dat De Hint een aparte stichting is en niet behoort tot de stichting van de Wijkraad.
07 Sluiting
Marja van Noort sluit om 21.00 uur de vergadering.
De volgende geplande vergadering is de besloten vergadering, op maandag 3 december 2018 om 20.00
uur, in De Biechten. In plaats van deze vergadering zal de dankjewel-avond plaatsvinden.

Voor akkoord,

Marja van Noort
Voorzitter

Richard de Leeuw
Notulist
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