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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. 
 
Werkgroep verkeer 
Naar aanleiding van de oproep in De Hint, hebben zich via het secretariaat, twee personen 
gemeld. Daar zijn we natuurlijk blij mee. 
Het DB gaat een gesprek met hen plannen en misschien kunnen we ze bij het volgend overleg 
hen voorstellen. 
 
 
 
 

Verslag van de openbare 
wijkraadvergadering  
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Beweegtoestellen 
Er zijn 3 stuks beweegtoestellen geplaats aan  de Meester Broerensingel, Hintham noord, en 
tegenover het kindcentrum, Hintham zuid.  
Helaas zijn de toestellen op de Meester Broerensingel op de verkeerde locatie geplaats, ze 
dienen meer richting de brug te komen en dit wordt t.z.t. aangepast. 
Er was eerder sprake dat er geen toestellen bij Bastion Baselaar geplaats zouden worden, 
maar deze worden er alsnog geplaatst.   
 
Pastoor van Thiellaan 
Voordat de plannen verder worden uitgewerkt, wordt er op korte termijn een onderzoek verricht, 
door de gemeente, naar het parkeergedrag rondom het winkelcentrum. 
Er worden op verschillende tijdstippen diverse metingen gedaan om te kijken wie er parkeert 
welke tijden het drukst zijn en of de aanwezige parkeerplaatsen toereikend zijn. 
De resultaten hiervan zullen t.z.t. bekend gemaakt worden. 
 
Groen – snoeidag.  
Deze dag was een succes en veel wijkbewoners waren blij dat het weer georganiseerd werd. 
Dat blijkt wel uit het feit dat er 10.040 kilo snoeiafval is opgehaald. 
Onze dank gaat uit naar de vrijwilligers, die deze dag mede tot een succes gemaakt hebben. 
Speciale dank aan Henk Nijland. 
Henk vraagt of er nog een evaluatie komt? Het DB komt hierop terug.     
 
Groene daken Hintham noord 
Op initiatief van een bewoner van de Meester Broerensingel zijn er in deze straat op een 
zevental platte daken van de woningen, sedum groene daken aangebracht. 
Op de openbare wijkraadvergadering van 25 januari a.s. wordt hier een thema avond aan 
besteedt en is de initiatiefnemer hierbij aanwezig. 
 
 

02 Notulen laatste vergadering 
 
Er zijn geen opmerkingen op het verslag van 14 september 2022.  
 
 

03 Mededelingen vanuit de gemeente. 
 
Daar er wijkbewoners in de vergadering aanwezig zijn, worden er een aantal punten aan de 
orde gesteld en in “vragen bewoners” worden ook onderdelen behandeld. 
Wim Creemers heeft via Sander Morra, wijkagent, melding gemaakt van jongeren overlast in 
Hintham zuid. Paul geeft aan dat dit altijd lastig is om op te lossen, maar adviseert ten alle tijden 
melding hiervan te maken.  
 
Ook geven bewoners aan dat er o.a. overlast van vuurwerk is, gebruik en dealen lachgas, 
bedreiging bij aanspreken gedrag, vreemd gedrag van een auto met Duits kenteken, 
hangjongeren op parkeerterrein winkelcentrum. 
Nogmaals het verzoek dit te melden bij de politie. Paul heeft de ervaring, dat een van de 
mogelijkheden is, om ouder(s) en kind(deren) uit te nodigen bij de politie. 
 
Dan komt nog het te hard rijden aan bod op de Jan Heijmanslaan, weg Hintham, fietsers vanuit 
Rosmalen die 4 maal dienen over te steken op de weg Hintham en zeer lastige oversteek weg 
Hintham ter hoogte van kantoor Jan Vis. 
Deze problemen zijn bekend en is moeilijk om daar maatregelen tegen te nemen. Het rijgedrag 
is helaas een landelijk probleem. 
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Henk Nijland haalt aan, dat de randweg, Stadionlaan, niet naar behoren functioneert.  
 
Ook deelt Paul mede dat Rens van Zwieten, verkeersdeskundige van de gemeente, niet meer 
voor hen werkzaam is. 
 
 
 04 Presentatie energie besparende maatregelen. 
 
Richard en Wim geven een korte presentatie betreffende verduurzamen van de wijk en 
eenvoudig te nemen energie besparende maatregelen. 
 
 
05 Vragen wijkbewoners 
 
Kan de elektrakast t.o.v. het kindcentrum ook beschilderd worden zoals bij het winkelcentrum? 
Daar zijn mogelijkheden voor, mits de school het zelf onderhoud. 
 
Kan de haag bij de oversteek Jan Heijmanslaan i.v.m. uitzicht verwijderd c.q. gesnoeid worden? 
 
Waarom ligt er nog geen zebrapad voor het kindcentrum? 
 
Waarom ligt er een groenstrook rondom het kindcentrum. Wordt alleen als hondenuitlaat gebeid 
gebruikt? 
   
Marja, voorzitter, stelt voor, dat de aanwezige bewoners na afloop van de vergadering, hun 
mailadres aan Hans opgeven, het DB van de wijkraad gaat hen dan benaderen voor een 
afspraak om gezamenlijk te bekijken wat we eventueel kunnen ondernemen.    
 
 
06 Mededelingen vanuit de werkgroepen van de wijkraad & bestuur 
 

a. Verkeerszaken 
Medio mei volgend jaar, worden er weer verkeerdagen georganiseerd. 
De intentie is om zeker aandacht aan diverse verkeerssituaties te geven.   
Henk van den Wassenberg geeft aan om met bewoners gezamenlijk 30 km stickers 
voor o.a. de Wilhelminastraat op bv kliko’s te plakken. 
 
b. Groen-snoeidag  
Zie mededelingen voorzitter. 
 
c. Kijk op de Wijk 
In de vorige vergadering is het snoeien van het IJzeren Kind aan de orde geweest.  
Het maaien heeft inmiddels plaats gevonden, maar er is slecht opgeruimd. 
Henri neemt hierover contact op met de gemeente. 
In de wijk zijn de “dode bomen en struiken “gemarkeerd en zullen t.z.t. verwijderd worden. 
 
d. Leefomgeving & milieu   
Ze stellen voor om de naamstelling van de werkgroep te veranderen in leefomgeving & milieu. 
Dit mede, omdat er nog een andere stichting met het verduurzamen van onze wijk bezig is en 
wel Duurzaam Hintham. 
Richard en Wim volgen hen en hebben regelmatig contact met Duurzaam Hintham.   
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e. Website 
Geen mededelingen. 
   
f. Buurtambassadeurs  
Geen mededelingen. 
 
 
06 Rondvraag 
 
Fia Vos. 
Fia deelt mede dat er weer een Kerstroute wordt georganiseerd. Daar zijn wij als wijkraad 
(zijnde, weg)  heel blij mee. 
Ook zullen wij op onze website hiervan melding maken. 
Op 5 mei a.s. wil Fia een vrijheidsmaaltijd organiseren. Kan de wijkraad hier iets betekenen? 
Marja neemt hierover contact op met Fia. 
Richard de Leeuw 
Tijdens het schoonspuiten van de gemetselde borstwering aan de waterzijde van de Meester 
Broerensingel, het voegwerk aan de bovenzijde behoorlijk beschadigd. 
Henri zal hieraan aandacht besteden. 
 
Wim Creemers 
Wim vraagt wanneer de volgende vergadering is. Zie onderzijde van dit verslag. 
 
Henk Nijland 
Henk wil van de gelegenheid gebruik maken, om te vermelden dat de redactie van De Hint, 
naar nieuwe leden op zoek is.  
 
 
 
06 Sluiting 
 
Marja sluit om 21.30 uur de vergadering en dankt eenieder voor hun aanwezigheid. 
 
 
De volgende besloten vergadering is op woensdag 14 december 2022 om 19.30 uur en is 
tevens “ dankjewel - avond “ voor de alle wijkraadleden. 
 
 

Voor akkoord, 
 
Marja van Noort    Hans Brands 
Voorzitter     Notulist      

 


