Wijkraad de Brabander
Notulen: nummer 06
Datum overleg: 06-01-2014
Aanwezig:, Dorus van Rooij (Penningmeester), Bas Gorissen, Ine Hendrix, Rolf van de Ligt,
Josette Teepen (gemeente), Maikel Punt (Voorzitter)
Afwezig: Olaf Duisters (Secretaris),
Ivm met afwezigheid secretaris neemt de voorzitter de rol van secretaris over.
Agenda:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
1)

Notulen vorige vergadering
Ingekomen stukken
Verslag van de werkgroep Verkeer en Veiligheid
Verslag van de werkgroep Sociaal Klimaat
Verslag van de werkgroep Wonen
Actiepunten:
- Actiepunten vorige notulen
- Nieuwe actiepunten
Overige zaken, rondvraag en sluiting.

Notulen vorige vergadering.
Geen opmerkingen op de notulen dat de kalender voor 2014 bijgewerkt dient te
worden. Notulen kunnen worden afgetekend door voorzitter

2)

Ingekomen stukken (+ wat daarover besproken/afgesproken is).

Ingekomen mail van Annie Timmermans mbt wensbus. Reactie wijkraad is dat het
op dit moment voor de wijkraad niet interessant is en er geen verdere invulling aan
wordt gegeven.

Verder geen nieuwe formele ingekomen stukken gericht aan de wijkraad
Brabander.

3)

Verkeer-Veiligheid
Update Dorus, werkgroep verkeersveiligheid.
 Aantal actieve werkgroep leden is beperkt. Opkomst / animo binnen de
werkgroep is laag.
Desondanks zijn de volgende afspraken gemaakt binnen de werkgroep “
verkeersveiligheid”:
 Inventarisatie bewegwijzering is gedaan door werkgroep, uitkomst is kenbaar
gemaakt aan gemeente (Josette Teepen en Tom Stan) via mail d.d. Jan 5 2014.
Reactie ontvangen van Tom dat ze ermee aan de slag gaan, echter nog geen
concrete toezegging ontvangen.
Actie: Dorus zal voortgang van bewegwijzering blijven volgen binnen
werkgroep en wijkraad van uikomst op de hoogte brengen.
 Inventarisatie zal begin 2014 worden opgestart binnen de werkgroep mbt:
o oversteek nieuwe overloonse weg (torenvalk naar de Schans)
o Fietspad nieuwe overloonse weg die eindigt in voetpad

Actie: Dorus zal voortgang van verkeersveiligheid blijven volgen en volgende
wijkraad overleg status update geven van de voortgang.

4)

Sociaal Klimaat
Update Bas mbt werkgroep sociaal klimaat:
 Contact e-mail adres van wijkraad kenbaar maken via de website?
Besluit wijkraad: Alleen via de website wordt het mail adres kenbaar
gemaakt.
 Inventarisatie is nu bezig wat de kosten zijn voor een “echte” eigen website in
plaats van gebruik te maken van de gemeente website. Nog geen concreet
besluit.
Actie: Bas binnen werkgroep kijken wat de kosten en behoefte is voor “eigen”
website
 Voorstel om een “Welkomst brief” te maken vanuit de wijkraad voor nieuwe
bewoners van de wijk met als doel de nieuwe bewoners kennis te laten maken
met de wijkraad en de (lopende) activiteiten van de wijkraad/werkgroepen.
 Verzoek aan wijkraad/werkgroep leden om, indien beschikbaar, generieke
foto’s van de wijk te delen met Bas die op de website geplaatst kunnen worden.
Actie: Allen
 Signalen vanuit deze werkgroep over de uitstraling van de wadi’s. Dit punt is
reeds in behandeling binnen de werkgroep Parkachtige uitstraling en zal daar
verder worden opgevolgd.
 Sociale evenementen, initiatieven binnen de wijk:
Eerste helft 2014:
Paaseieren zoeken locatie Speeltuin Boomvalk, datum Pasen 19 April 2014.
Actie: Bord bij rotonde zal geplaatst worden door Bas en Rolf.
Tweede helft 2014:
Werkgroep wil kijken of er meegedaan kan worden aan de Nationale
straatspeeldag.
Actie: Bas zal dit punt blijven volgen.
 Besluit: Er zal een jaar kalender van lopende en komende activiteiten op de
website worden geplaats en toegevoegd worden aan de notulen. Doel is
bewoners informeren van activiteiten.
Actie: Werkgroep Sociaal klimaat.

5)

Woonomgeving / Parkachtige uitstraling:
Update Maikel en Rolf mbt werkgroep Woonomgeving / Parkachtige uitstraling:
 Enquête speeltoestellen:
o Enquête 2013 is afgerond, resultaten zijn uitgewerkt en gedeeld met de
gemeente (Josette Teepen & Gerrit Linders).
o Tijdens werkgroep vergadering in aanwezigheid van Gerrit Linders
vanuit de gemeente, is de uitkomst van de enquête toegelicht.
Gerrit Linders en werkgroep hebben in goed overleg de utkomst
proberen te matchen met het beschikbare budget binnen de gemeente.
Besluit: Gemeente zal in Jan 2014 beslissing mbt de invulling delen
met de werkgroep parkachtige uitstraling en tevens met het verzoek
komen voor “ handjes” van de bewoners om te helpen om dit te
realiseren. Planning Voorjaar 2014.





Straatverlichting:
o Speeltuin boomvalk is niet verlicht.
Actie: Gerrit Linders vanuit de gemeente zal kijken naar de
mogelijkheid om de speeltuin/fietspad Boomvalk te voorzien van
verlichting.
Parkachtige uitstraling:
Gesprek (Q4 2013) tussen werkgroep en Dave Groenen en Rogier Hoeymakers
vanuit de gemeente heeft geresulteerd in overzicht van beeldkwaliteitplan mbt
groenbeheer. Er zijn enkele kleine aanpassingen, zogenoemde Quick Wins,
besproken zoals meer maaien van de gras langs de beekweg.
Actie: Rolf geeft aan dat in Q1/Q2 2014, streven voor 18 April 2014, een
inventarisatie zal plaatsvinden vanuit de werkgroep om te kijken naar de
wensen en behoefte vanuit de wijk. Opvolging van deze actie vindt plaats via
werkgroep parkachtige uitstraling
Wadi beheer:
Insteek van de gemeente is om dit ecologisch te beheren en niet intensief te
onderhouden.

6)

Wonen:
Geen nieuw input

7)

Volgende vergadering datum: 10 Maart 2014 aanvang 20:00

8)

Rondvraag
 Jaarafsluiting door penningmeester zal plaatsvinden na trigger van Henk verstegen
vanuit de gemeente. Periodieke subsidie voor vrijwilligersinstellingen zal automatisch
worden overgemaakt aan de wijkraad voor de eerste 4 kalenderjaren.
Twee maal jaarsubsidie bedrag in kas is geoorloofd waarna de jaarlijkse premie zal
afnemen. Indien wijkraad spaart voor speciaal doel en speciaal oormerkt is geoorloofd
waardoor kastegoed mag toenemen.
Actie: Dorus zorgt in overleg met gemeente voor de benodigde informatie voor de
jaarafrekening 2013.
Generieke besluit:
Indien concrete resultaten worden geboekt door wijkraad/werkgroepen zal dit aan
bewoners van de wijk kenbaar worden gemaakt via website, Facebook of ander
geschikt communicatie middel.
Eventuele voorzien van voor en na foto’s van de behaalde resultaten dienen aan Bas te
worden doorgestuurd waarna ze op de website en/of Facebook geplaatst kan worden.
Actie: Rolf zal inventariseren wat de mogelijkheden zijn voor semi permanente
communicatie middel (palen met spandoeken) om te kunnen neerzetten op een centraal
punt in de wijk.

Actielijst:
nr
1

2

2
4

5

6
7

8
9
10
11
12

13

Omschrijving
Status van aanpassing bewegwijzering door
gemeente opvolgen binnen werkgroep Verkeeren Veiligheid
Bespreken oversteek (fiets en voetpad) nieuwe
overloonseweg (Torenvalk naar de Schans) in
werkgroep Verkeer- en Veiligheid
Bespreken fietspad langs nieuwe overloonse weg
die eindigt in voetpad binnen de werkgoep.
Kosten en behoefte inventariseren voor “eigen”
website voor wijkraad ipv via gemeentelijke
website.
Beschikbare foto’s van wijk en activiteiten
mailen naar Bas om op website en Facebook te
plaatsen
Organiseren van Paasactiviteit 19 April 2014,
locatie Speeltuin Boomvalk
Bord en spandoeken maken tbv communicatie
vanuit wijkraad aan bewoner. Locatie, rotonde
Nieuwe Overloonsweg, bespreken met gemeente
Nieuwe activiteit Q3/Q4 2014 bedenken voor
wijk/bewoners. Bijv. Nationale straatspeeldag.
Jaarkalender maken voor activiteiten van
wijkraad en plaatsen op website en Facebook
Enquete aanpak speeltuinen opvolgen met
gemeente en werkgoep Woonomgeving.
Straatverlichting bij speeltuin Boomvalk
bespreken met de gemeente.
Inventarisatie opstarten mbt parkachtige
uitstraling van de wijk in overleg met gemeente
(Dave Groenen en Rogier Hoeymakers)
Jaarafrekening 2013 wijkraad naar gemeente
(Henk Verstegen) sturen

Actie houder
Dorus

Status
Open

Dorus

Open

Dorus

Open

Bas

Open

Allen

Open

Bas /
werkgroep
Rolf

Open

Bas/
Werkgroep
Allen

Open

Maikel / Rolf

Open

Maikel

Open

Rolf

Open

Dorus

Open

Open

Open

Kalender wijkraad overleg 2014
Januari

6: Vergadering Wijkraad 20:00 h

Februari
Maart

10: Vergadering Wijkraad 20:00 h

April
Mei

12: Vergadering Wijkraad 20:00h

Juni
Juli

7: Vergadering Wijkraad 20:00 h

Augustus
September
Oktober

1: Vergadering wijkraad

November

3: Vergadering Wijkraad

December

15: Vergadering Wijkraad

========== Einde Notulen ==========

