Verslag van de openbare wijkraadvergadering 06-05-2019
Aanwezige wijkraadsleden
M. van Noort, H. Tuinhof, J. Kielman, Hassan El Haouli,
A. v/d Veeken, K. Stoffels, P. Spierings, L. Spee, N. Welts,
W. Spermon, R. van Houten, H. van Engelen, I. Althuizen,
R. de Leeuw,
Commissieleden
Gemeente

: Paul Hilgers,

Politie
De Biechten

: : -

Aanwezige Wijkambassadeurs
Wies de Groot, Hennie van Dinther, Hennie Lucius,
Hans Brands, Lothar Wiesell

Al vanaf 1982 actief & betrokken

Politiek
Publiek

: :5

Afwezig
zonder kennisgeving
met kennisgeving

:
: Wim Spermon, Hassan El Haouli

01 Opening
- De voorzitter, Marja van Noort, opent om 20.00 uur de vergadering en heet iedereen welkom.
02 Mededelingen voorzitter
- Woensdag 8, donderdag 9 en vrijdag 10 mei zijn de verkeersdagen in Hintham.
Dinsdag worden er bij de invalswegen spandoeken opgehangen om de bewoners er op te wijzen dat
er verkeersdagen zijn. Er zijn flyers opgehangen bij de winkels en in de Biechten.
Ook in wijkkrant de Hint die deze week bezorgt wordt, staat deze flyer.
Er is deze dagen extra inzet van politie.
Het programma ziet er goed uit. Woensdag en donderdag zijn er activiteiten op school en vrijdag het
verkeersexamen. Wethouder Ufuk Kâhya zal vrijdag het verkeersplein openen op school en daarna
samen met wijkmanager Paul Hilgers en Marja van Noort de route van het verkeersexamen rijden.
De media is op de hoogte en DTV heeft toegezegd ook aanwezig te zijn.
- De openbare vergadering van september zal een thema-avond zijn over energie in huis en wordt
verzorgd door Jos Derks.
- De openbare vergadering van november is i.v.m. de doelgroep verplaatst naar de middag.
Deze middag is in samenwerking met Farent sociaal netwerk, politie en het KW1C en gaat over
senioren en veiligheid.
- Aanwezig bij het inloop halfuurtje de heer Bert van Nuland met een vraag over de Jan Heijmanslaan.
De heer van Nuland is in 2014 betrokken geweest bij de vitalisering van Hintham.
Destijds is de Jan Heijmanslaan niet meegenomen en hij vraagt zich af wanneer dit nu wel gaat
gebeuren. In de Hint had hij gelezen dat het de aandacht heeft van de gemeente maar hij vraagt zich af
waar die aandacht uit bestaat. Bert van Nuland heeft alles bewaard van wat er nog moet gebeuren.
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03 Notulen openbare vergadering van 11 maart 2019
Naar aanleiding van het punt over de volle vuilnisbakken en de rommel rondom de containers meldt
Marja dat op facebook een bericht voorbij kwam dat ze op sommige plaatsen in de stad rondom de
bakken, planten zetten. Misschien is dit ook een idee voor Hintham?
Het loopt de laatste tijd de spuigaten uit met de vervuiling.
Vervolgens wordt hierover van gedachten gewisseld. De laatste weken is het bijna iedere dag raak
volgens diverse aanwezigen. De containers zijn niet vol maar toch wordt er troep naast gezet. De
containers worden 3x per week geleegd.
Als er een bewoner iets naast zet dan volgen er meer. Volgens Paul Hilgers is dat een probleem dat je
niet kunt voorkomen en in elke buurt of wijk voorkomt.

04 Mededelingen vanuit de gemeente
- Paul Hilgers bedankt Jan Blom voor het overzicht dat hij de afgelopen 3 jaar gemaakt heeft van wat er
allemaal mis is met verkeerstekens en de voorrangsituatie van alle zijstraten die uitkomen op de Jan
Heijmanslaan. Na 3 jaar is dit opgelost.
- Paul meldt dat de haaientanden bij de splitsing Nicolaas Fierlantstraat morgen opnieuw worden
aangebracht.
- Maandagmiddag zal er op de locatie tegenover de Scouting Hintham een overleg plaatsvinden met de
ouders die voor kinderen van 10 tot 19 jaar een speelvoorziening in de wijk willen. Er zal bekeken
worden wat er allemaal mogelijk is.

05 Mededelingen vanuit de commissies van de wijkraad & bestuur
a. Groen/snoeidag
Karel Stoffels meldt dat alles geregeld is voor de komende groen/snoeidag. Karel heeft voldoende
mensen om alles goed te kunnen laten verlopen.
b. Jeugd/jongeren
Hassan EL Haouli is afwezig, geen mededelingen.
c. Kijk op de Wijk
Henri van Engelen meldt dat er geen bijzonderheden zijn.
d. Ruimtelijke Ordening & Geluid
Wim Spermon is vanwege ziekte afwezig. Er zijn geen mededelingen.
e. Buurtambassadeurs
De aanwezige buurtambassadeurs hebben geen mededelingen.
Wel wordt er gesproken over het opruimen van zwerfafval en rommel die mensen, met name op de
doorgaande routes door de wijk, weggegooien. Diverse mensen melden dat zij regelmatig dit zwerfafval
opruimen. Hans Brands laat weten we de gemeente ook een handje moeten helpen om de wijk schoon
te houden.
f. Verkeerszaken
Rini van Houten heeft geen mededelingen.
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06 Rondvraag
a. Paul Hilgers vertelt dat vandaag de Wijk- en Buurtmonitor gepresenteerd is.
Deze is zeer lezenswaardig. Paul stelt voor om een van de volgende openbare vergaderingen een
collega mee te nemen die een en ander over de achtergronden van de cijfers kan vertellen.
b. Cees van Geffen heeft een opmerking/vraag over geluidoverlast. Als mensen een feestje geven dan
wordt er meestal een briefje in de bus gedaan bij omwonenden. Dat wordt door veel mensen gezien
als een vrijbrief om door te gaan met harde muziek tot na middernacht. Tot hoe laat mogen mensen
harde muziek draaien en kan daar niet meer bekendheid aan worden gegeven ?
Mensen mogen niet onbeperkt doorgaan met harde muziek tijdens feestjes. Daar zijn regels voor.
Een mail sturen naar de gemeente en er wordt antwoord gegeven op deze vraag.
Henri van Engelen stelt voor om hieraan aandacht te besteden in De Hint.
c. Nol Welts meldt dat er in en langs de grote singel in Hintham-Noord de laatste tijd weer meer ratten
gesignaleerd worden. Dit komt met name door het voeren van de eenden.
07 Sluiting
Marja van Noort sluit om 20.40 uur de vergadering.
De volgende geplande vergadering is de besloten vergadering, op maandag 3 juni 2019 om 20.00 uur,
in De Biechten.

Voor akkoord,

Marja van Noort
Voorzitter

Richard de Leeuw
Notulist
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