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01 Opening
- De voorzitter, Piet Spierings, opent om 20.00 uur de openbare vergadering en heet iedereen hartelijk
welkom. Het is de laatste openbare vergadering van Piet Spierings als voorzitter van de Wijkraad.
Op de eerste openbare vergadering in januari 2016 zal Piet het voorzitterschap overdragen.
02 Mededelingen voorzitter
- Wij(k) Hintham. Het Loket in de Biechten is opengesteld. Het is de bedoeling dat het loket vragen
beantwoordt en informatie geeft over zorg en op financieel vlak. Meestal wordt er doorverwezen. Het
loket moet nog meer bekendheid krijgen.
- De verkeerslichten op de Jan Heijmanslaan zijn opnieuw afgesteld en functioneren nu goed.
Rini van Houten meldt dat door actie van de wijkraad de stoplichten gebleven zijn.
- De gemeente heeft wijkbudgetten. Paul Hiligers vult de voorzitter aan. Waarschijnlijk worden deze pas
effectief in 2017, maar dat is nog onzeker. In december zal dat besproken worden in de Raad. De
wijkbudgetten houden in dat 7 regelingen “op een hoop gegooid” worden. Het budget voor de hele
stad is 850.000,- Euro. Dit bedrag zal naar rato van het aantal inwoners over de wijken verdeeld
worden.
Belangrijke vraag daarbij is Wie krijgt de verantwoordelijkheid voor een aan de wijk toegewezen
budget ? Meer zeggenschap voor de bewoners in overleg met de bestaande bestuurs- en wijkraden in
de wijken. De wijkraden zullen zich goed moeten afvragen hoe zij dit gaan uitvoeren.
- Op 4 en 5 november wordt de weg Hintham geasfalteerd vanaf de Beatrixstraat tot aan De Grote Elst.
De werkzaamheden en omleidingsroute staan op de website van de Wijkraad.
- Op 6 november organiseert BAS (Biechten Actieve Senioren), in de Biechten, een valpreventie
middag. De middag is gratis en wordt verzorgd door Vivent, VGZ en Welzorg.
- Politieproject “Donkere dagen offensief”
Zaken die in de wijk geconstateerd worden gaan naar de gemeente.
Henk Nijland: Het Rosmalens Belang heeft schrijven gericht aan het College. Het moet vooral een taak
zijn van de politie
Paul Hilgers: Er zijn buurtpreventieteams die gefaciliteerd worden vanuit de gemeente.
Je kunt daarbij denken aan whats app-groepen.
1
Stichting wijkraad Hintham
Secretariaat:
Herman Moerkerklaan 35, 5246 GE ROSMALEN
Reg.Nr. KvK : S41082071

Website: www.wijkraadhintham.nl
Tel. : 073-6418867
E-mail : secretariaat@wijkraadhintham.nl

03 Mededelingen vanuit de gemeente
a. Wijkmanagement:
- Paul Hilgers: Er is een leuk initiatief gekomen vanuit De Tweeberg voor het vernieuwen van het
basket balveldje. Het veld is nu verrommeld. De bewoners hebben zelf een plan gemaakt. Voor het
plan is ongeveer 100.000,- Euro nodig. Paul heeft 30.000,- bij de gemeente bij elkaar gesprokkeld.
Het plan gaat door. De bewoners gaan het zoveel mogelijk zelf doen.
De bewoner die ernaast woont is door de buurt zelf benaderd en geïnformeerd en wil meewerken aan
het plan. Er komt een voetbal veldje, een jeu de boules baan en bewegingstoestellen.
- De brief van de gemeente met informatie over het AZC is verspreid in de wijk.
Henk Nijland meldt de flyer “AZC Alert” die kort voor de vergadering in de wijk verspreid is, NIET van
de gemeente komt. Ook als zo de tekst die erop staat anders doen vermoeden. Henk verzoekt om dit
dan ook duidelijke op de website van de wijkraad te vermelden.
Lucie Spee vraagt wat wordt er nog gedaan wordt door de gemeente ? Antwoord: De informatie
daarover komt nog. Morgenavond is er in Perron 3 een informatieavond voor de wijkraden. Wim en
Marja gaan daar naar toe.
b. Realisatie en Beheer Openbare Ruimte:
- Jan van de Broek is vanavond afwezig.
04 Vragen wijkbewoners.
- Paul Leenders heeft een vraag over de bomen aan de Meester Broerensingel. Hij heeft gehoord dat
de bomen mogelijk gekapt gaan worden. Paul vindt het belangrijk dat de bomen behouden blijven.
Nol Welts is op de hoogte en vertelt dat de wortels de stoeptegels omhoog drukken. Hij heeft
daarover een melding gedaan bij de gemeente voor een deel van de Meester Broerensingel.
Dit betreft het gedeelte voor de twee appartementengebouwen. De gemeente heeft de wortels die de
stoeptegels omhoog drukken verwijderd en de tegels weer vlak aansluitend teruggelegd.
Voor de bomen voor Meester Broerensingel 1 t/m 31 moet dat nog gedaan worden.
Daarvoor zal er eerst een melding gedaan moeten worden bij Jan v/d Broek.
Paul Hilgers zal na de vergadering het 06-nummer van Jan v/d Broek aan Paul Leenders geven zodat
hij rechtstreeks contact kan opnemen.
- Margreet van Dijk: De Jan Heijmanslaan is bij de revitalisatie van de wijk voor een groot deel
opgeknapt. Een klein stuk bij het tankstation is nog niet gedaan.
Henk Nijland vertelt dat dit begin dit jaar in een vergadering van de wijkraad behandeld is.
Dit gedeelte van de Jan Heijmanslaan zal bij het reguliere onderhoud worden meegenomen.
Piet Spierings vult daarbij aan dat niet bekend is wanneer dit gaat gebeuren. Dat zal worden
nagevraagd bij Jan v/d Broek.
- Mevrouw Heesakkers meldt dat het begeleid wonen project bij haar in de flat voor overlast gezorgd
heeft. De bewoners zijn niet geïnformeerd over de komst van de bewoners en het project.
De bewoners in de flat hebben overleg gehad en handtekeningen opgehaald.
De woningbouwvereniging is benaderd. Er is overleg geweest hoe kan de overlast worden ingedamd.
Hoe kunnen wij deze bewoners helpen en zij ons. Dit om er voor te zorgen dat het project toch door
kan gaan. Paul Hilgers meldt dat hij een melding van Mark Kievits (Politie) gehad heeft. Divers en
De Kleine Meierij zijn ook aan het kijken zijn hoe dit verbeterd kan worden.
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05 Mededelingen commissies van de wijkraad.
a. Groen/snoeidag
Karel meldt dat alles geregeld is voor de groen-snoeidag van aanstaande zaterdag, 7 november.
b. Kijk op de Wijk
Nol Welts meldt dat er pas weer een ronde gemaakt is door de wijk, samen met de gemeente. Elke drie
maanden wordt er een ronde gemaakt door de wijk. De wijk ligt er keurig bij. Het aantal opmerkingen is
klein.
Alleen in de Wilhelminastraat wordt het er blad geveegd. Dat komt omdat daar bomen staan waarvan de
bladeren niet verteren. Het vegen gebeurt 1 keer per 14 dagen.
Rini heeft de vorige vergadering een vraag bij Jan v/d Broek neergelegd over het snoeien van het riet bij
een bruggetje in Hintham-Noord. Hij heeft daar nog geen antwoord op ontvangen. Jan v/d Broek
antwoordt erg traag. Volgens het waterschap Aa & Maas mag dit riet maar 1x paar jaar gesnoeid
worden.
c. Seniorencafé
Ine Althuizen meldt dat er op 3 december een soort bingo georganiseerd wordt in het Cafe. Dat wordt
aanstaande donderdag bekend gemaakt.
Karel Stoffels meldt dat het kerstdiner op 17 december 13,50 Euro kost. Dit jaar is er een menu i.p.v.
een buffet.
d. Ruimtelijke Ordening & Geluid
Jan Kielman: Er zijn momenteel geen mededelingen.
e. Verkeerszaken
Rini van Houten meldt dat de 30 kilometerzone van wijk niet gewijzigd is.
f. Jeugd/jongeren
John Kivits is afwezig. Geen mededelingen.
g. Wij(k) Hintham
Lucie Spee stipt nog even kort aan dat Het Loket geopend is zoals gemeld bij de mededelingen.
Zie punt 1.
Binnenkort is er een bijeenkomst met alle verenigingen in de wijk. Waarschijnlijk zal dat op 7 december
zijn. Er moet nog geïnventariseerd gaan worden welke verenigingen daarbij betrokken worden. Dit zijn
de verenigingen die geen winst oogmerk hebben.
06 Rondvraag
Pieter Roosingh: Kaart opnieuw het punt over de veiligheid en de gevaarlijke situatie van de uitrit uit de
parkeerkelder van de Biechten aan. Er is twee keer een verzoek ingediend bij de gemeente voor
verbetering d.m.v een spiegel. Dat verzoek is twee keer afgekeurd. Wel is er een brief ontvangen van
Rens van Zwieten van de gemeente. Het probleem doet zich met name, eigenlijk alleen maar, voor in de
ochtend als de kinderen die naar school gaan de route langs de uitrit kiezen. Dit omdat de route die
voorheen gefietst werd afgesloten is voor fietsers.
Ine Althuizen vertelt dat de glas platen van de inrit beslaan waardoor het uitzicht ontnomen wordt.
Lucie Spee meldt dat er mogelijk nog andere oplossingen zijn dan het plaatsen van een spiegel.
Paul Hilgers stelt voor om een afspraak te maken met Rens van Zwieten om tot een oplossing te komen.
Hem uit te nodigen op te komen kijken en een praktische oplossing te bespreken waardoor het probleem
opgelost kan worden. Ine en Pieter zullen daarbij ook aanwezig zijn.
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Angela Koers meldt dat bij het pand langs het IJzeren Kind een bord Slipgevaar staat. Maar daar mogen
geen auto’s komen.
Leny Nijland: De doorsteek vanaf het parkeerterrein vanaf de Johan Frisostraat (voormalige werf van
Hoedemakers) naar de Julianastraat is erg slecht verlicht en vraagt of daar wat aangedaan kan worden.
Stefan van Westing: Meldt dat hij meldingen krijgt van bewoners van de flats Hoogveld en Engstoep dat
daar “dingen gebeuren die niet door de beugel kunnen”.
Paul Hilgers vertelt dat bij onraad en dergelijke zaken mensen verplicht zijn om daar melding van te
doen. Bij de politie, wijkagent, de woningbouwvereniging.
07 Sluiting
Piet Spierings sluit de vergadering. Het is zijn laatste openbare wijkraadsvergadering. Henk Nijland staat
stil bij deze mijlpaal en bedankt Piet Spierings voor zijn jarenlange inzet als voorzitter van de wijkraad.
De volgende openbare vergadering is op 4 januari 2015 om 20.00 uur, in De Biechten.

Voor akkoord,

Ing. P.H.W. Spierings
Voorzitter

R. de Leeuw
Notulist
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