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    Al vanaf 1982 actief & betrokken  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
01 Opening en mededelingen van de voorzitter 
 

De voorzitter, Marja van Noort, opent om 19.30 uur de vergadering en heet iedereen welkom.  
 
Er zijn nogal wat afmeldingen voor vanavond. De meesten hebben zich bij het secretariaat 
gemeld dat ze niet aanwezig konden zijn. 
 
Onze secretaris Hans hoopt de volgende vergadering weer bij te kunnen wonen. Het gaat goed 
met hem, hij mag zijn been al iets meer belasten, maar moet nog wel gehaald en gebracht 
worden. Ik heb met hem afgesproken dat ik dat doe zodat hij er bij kan zijn. 
 
Welkom in de werkgroep “kijk op de wijk” aan Henk van Kollenburg, Henk zit al een tijdje bij de 
werkgroep “kijk op de wijk” maar gaat samen met Henri en Nol de kar trekken. Henk heeft 
corona en is daardoor vanavond niet aanwezig. 
 
Wij hadden gehoopt dat Henk Eemers van de groep duurzaam Hintham vanavond aanwezig 
kon zijn om te vertellen hoe het staat met de plannen om Hintham duurzaam te maken. Helaas 
was hij verhinderd maar hij hoopt bij een volgend overleg aanwezig te kunnen zijn. 
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Richard die namens de wijkraad in de groep duurzaamheid zit heeft aangegeven dat hij vanaf 
de volgende vergadering soms aanwezig kan zijn op de woensdag bij het overleg van de 
wijkraad. 
Nogmaals een verzoek aan de werkgroepen om het jaarverslag in te leveren. Gevraagd wordt 
wanneer het klaar moet zijn. Dat wordt nog gemaild (actie Hans Brands). 
Van Henri, “kijk op de wijk” is het ondertussen binnen. 
En ook nogmaals het verzoek om van de tussentijdse vergaderingen van de werkgroepen het 
format te gebruiken wat onze secretaris Hans jullie allemaal toegestuurd heeft.  
 

02 Notulen laatste vergadering  
 
Bij de agendastukken is per abuis het laatste verslag van de besloten vergadering 
meegestuurd. De voorzitter neemt het verslag van de vorige openbare vergadering d.d. 6 
september 2021 door. Daarop zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt nog nagezonden (actie 
Hans Brands). (opmerking notulist: verslag is ook op 15 september 2021 rondgemaild). 
 

03 Mededelingen vanuit de gemeente. 
a. Veiligheidscan en fietstocht met burgemeester. 
Paul Hilgers geeft een toelichting op de veiligheidsscan. De veiligheidssituatie is over het 
algemeen goed. Er zal een fietstocht georganiseerd worden waarbij de burgemeester met 
belangstellenden door de wijk fietst langs te bezoeken punten. De fietstocht wordt in overleg 
met de wijkraad (DB) georganiseerd. Datum: in principe op één van de geplande vergaderdata, 
nader te bepalen. 
b. Beweegtoestellen 
Het plan is om drie beweegtoestellen te plaatsen op het plein aan de Pastoor Hoekxsingel, nabij  
Meester Broerensingel, tegen de waterkant. Dit wordt nog gecommuniceerd met de buurt. 
Waarschijnlijk komen er ook twee in Hintham-zuid (plek nog te bepalen) en misschien ook bij 
Bastion Baselaar. 

 
 
04 Mededelingen vanuit de werkgroepen van de wijkraad & bestuur 
 

a. Verkeerszaken 
Mededelingen door Esther en Linda. 
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1. Er is een overzicht van knelpunten opgesteld. De verkeerscie heeft een afspraak met 
gemeente gemaakt om deze knelpunten 23 maart langs te lopen. 

2. Gedrag van verkeersdeelnemers is belangrijk. Het idee is om daarover een flyer te maken. 
Deze zou breder moeten zijn dan alleen “verkeersgedrag”. De oproep wordt gedaan hier met 
een groepje van 4 á 5 mensen aan te werken. Belangstellenden kunnen zich melden bij 
Ester Tetteroo en/of bij Hans Brands. Ester zal alvast een eerste opzet voor een flyer maken 
en mailen naar Hans. Streven is om de flyer in september klaar te hebben. 

3. Er is een idee om heel Hintham 30 km-zone te maken. Maar de verkeerscie (Linda) wil eerst 
de mening in de wijk hierover peilen (bv via Facebookpagina). Dit wordt verder voorbereid. 
Suggestie van Paul: dit punt samen oppakken met vorige punt?   

4. Contact met school IJzeren Kind. 
De school wil graag samenwerken met activiteiten van de wijkraad, mits het aansluit op het 
activiteitenprogramma van de school. De verkeersweek (3 dagen) kan misschien aansluiten 
bij de schoolactiviteit “Streetwise” in juni. De verkeerscie wil graag de stukken van het 
organiseren van de vorige verkeersweek (mailactie Hans Brands). 

 
b. Groen/snoeidag  
Er is vanavond nog overleg met Henk Nijland en Pieter, samen met Marja.  
Of de groen/ snoeidag nog in april kan, moeten we bekijken, dat wordt kort dag. 
In het najaar is deze er zeker weer. 
 

c. Kijk op de Wijk 
Op verzoek van Marja, is Henri gaan kijken in een paar straten van Hintham. Het gaat over de 
Paul Rinkstraat, de Henricus Turkenstraat en de Enst Bagelaarstraat. 
Het viel op dat alle bewoners daar het trottoir bij de voortuin hadden getrokken. In die straten is 
dus geen trottoir meer. Het blijkt dat daar vanaf het begin de rijbaan heel smal was en er maar 
een trottoir van twee stoeptegels was. Er was bijna geen mogelijkheid om uit de auto te 
stappen. Daarom is destijds van deze straten ook eenrichting verkeer gemaakt. Volgens 
zeggen is er destijds met de bewoners onderling overlegt om de voortuinen dan maar door te 
laten lopen. Of dit helemaal is zoals het hoort weten we niet. Henri heeft daar overleg over met 
Arjan van openbare werken. 
 
Er is een klacht binnen gekomen over het trottoir voor de nummers 59 in de straat Hintham. De 
bewoners daar hebben de helft van het trottoir verhoogt omdat de ingang van deze huizen 
hoger liggen als normaal. Het gaat over drie huizen. 
Ook dit gaat naar het overleg van Henri met de gemeente. 
 
Er is gekeken naar het inzaaien van het grasveld op de hoek Pastoor van Thiellaan met de Jan 
Frankenstraat. Omdat dit ligt in de route van en naar winkels en de laad en losruimte van 
winkels is daar veel zwerfvuil en is het niet raadzaam om daar een bloemenmengsel in te 
zaaien. 
 
d. duurzaamheid & milieu   
Geen mededelingen. 
 
e. website   
Rini van de Vossenberg deelt mee dat gewerkt wordt aan een nieuwe website. 
 
f. Buurtambassadeurs  
 

Geen mededelingen. 
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05 Rondvraag 
- Fia de Vos: het is de bedoeling om op 14 mei een Yard Sale dag (“spullen vanuit de tuin 

verkopen”) te organiseren, voor de gezelligheid en binding in de wijk. 
- Wim Creemers: zou er in de Hint een bericht geplaatst kunnen worden over thuisopvang van 

vluchtelingen? Paul Hilgers deelt mee dat daarover ook een bericht van de gemeente zal 
verschijnen. Dat zou bv op de website en in de Hint geplaatst kunnen worden. Verder meldt 
Wim dat hij in contact is met de school over wijkactiviteiten (in samenspraak met 
verkeerscie). 

 
 
06 Sluiting 
 
De volgende vergadering is een besloten vergadering op woensdag 13 april 2022 om 
19.30 uur 
 

Voor akkoord, 
 
Marja van Noort    HarkeTuinhof 
Voorzitter     Notulist      

 


