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    Al vanaf 1982 actief & betrokken  
 

 
 
 
 
 
 
 
01 Opening en mededelingen van de voorzitter 
 

De voorzitter, Marja van Noort, opent om 20.00 uur de vergadering en heet iedereen welkom. 
 
Werkgroep verkeer. 
Henk van den Wassenberg heeft laten weten dat hij stopt met de werkgroep. Het DB heeft 
besloten, om de verkeerszaken voorlopig zelf te gaan behartigen. 
Op 2 maart a.s. heeft er op het stadskantoor een overleg plaats met de verkeersdeskundige 
van de gemeente, betreffende de Pastoor van Thiellaan. 
 
Wijkmanager gemeente. 
Paul is aan het afbouwen en gaat dit jaar met pensioen. De opvolger van Paul is al bekend en 
wel Rutger Janssens. Bij een volgend overleg wordt Rutger voorgesteld. 
 
Karel Stoffels 
Karel is voor vandaag niet uitgenodigd en bij de volgende vergadering van 1 maart a.s. nemen 
we afscheid van hem. 
 
 

02 Notulen laatste vergadering 
 
Er zijn geen opmerkingen op het verslag van 9 november 2022.  
 
 

Verslag van de openbare 
wijkraadvergadering  
25-01-2023 
 

Aanwezige wijkraads- en commissieleden 
Marja van Noort 
Harke Tuinhof 
Hans Brands 
Richard de Leeuw 
Wim Creemers 
 
Wijkmanagement gemeente 
 
Aanwezige Buurtambassadeurs  
Hennie Lucius 
Hennie van Dinther 
  
Afwezig met kennisgeving 
Lucie Spee 
Nol Wels 
Maria Avendonk 
Rini van de Vossenberg 
Paul Hilgers 
 
Overige aanwezigen 
Jasper van Damme 
Inge en Eric van Gorp 
 
Afwezig zonder kennisgeving 
Henri van Engelen 
Henk van Kollenburg 
Wies de Groot 
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03 Mededelingen vanuit de gemeente. 
 
Paul heeft zich voor deze vergadering afgemeld en er zijn geen mededelingen. 
 
04 Mededelingen vanuit de werkgroepen van de wijkraad & bestuur 
 

a. Verkeerszaken 
Geen mededelingen. 
 
b. Groen-snoeidag 
Geen mededelingen. 
 
c. Kijk op de Wijk 
Geen mededelingen. 
 
d. Leefomgeving & milieu   
Geen mededelingen. 
 
e. Website 
Geen mededelingen. 
   
f. Buurtambassadeurs  
Geen mededelingen. 
 
04 Presentatie groene daken 
 
Richard introduceert Jasper van Damme.  
Jasper is de initiatiefnemer van het project “groene daken “  in de Meester Broerensingel te 
Hintham Noord. 
Een 6 tal bewoners van deze straat, hebben aan het project meegedaan. 
Jasper geeft een mooie presentatie en beantwoordt de diverse vragen die gesteld worden over 
techniek, financiën/subsidies etcetera. Bij deze willen we hem bedanken. 
De gehele presentatie is op onze website terug te vinden.  
 
 
05 Rondvraag 
 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 
 
 
06 Sluiting 
 
Marja sluit om 21.30 uur de vergadering en dankt eenieder voor hun aanwezigheid. 
 
 
De volgende besloten vergadering is op woensdag 1 maart 2023 om 19.30 uur.  
 
 

Voor akkoord, 
 
Marja van Noort    Hans Brands 
Voorzitter     Notulist      

 


