Wijkraad de Brabander
Notulen: 04:2013
Datum: 02-09-2013
Aanwezig: Maikel Punt (Voorzitter), Olaf Duisters (Secretaris), Dorus van Rooij
(Penningmeester), Bas Gorissen, Ine Hendrix, Rolf van de Ligt, Josette Teepen (gemeente)
Afwezig: niemand
Agenda:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

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.

1)

Notulen vorige vergadering.
a. Ter verduidelijking elke werkgroep zal naar zijn achterban een mail sturen mbt
keep it clean day 5 oktober en niet alleen de werkgroep sociaal klimaat.
Geen opmerkingen op de notulen. Notulen afgetekend door voorzitter en secretaris.

2)

Ingekomen stukken (+ wat daarover besproken/afgesproken is).
- Mail van een bewoner in de wijk. Bewoner maakt zich zorgen over toewijzing
van een huurwoning in zijn straat (de Schans) door een allochtoon gezin.
Wijkraad heeft geen andere signalen ontvangen van overige bewoners.
Wijkraad adviseert dat de bewoner zelf contact opneemt met de
Woningbouwvereniging.
- Aanvraag voor een hondentoilet. Wijkraad vindt dat er geen hondentoilet
noodzakelijk is in de wijk. Ter info: hondenbelasting is afgeschaft.
Hondenbezitters zijn zelf verantwoordelijk om de uitwerpselen van zijn/haar
hond zelf op te ruimen
-

3)

Verkeer-Veiligheid
Geen vergadering gehad. Vergadering inplannen en contact opnemen met Dave
Groenen

4)

Sociaal Klimaat
Geen vergadering gehad. WIJ dag inplannen voor 2014. Aanmaken van een spandoek
voor “sociaal klimaat”.

5)

Woonomgeving:
Spandoek “Keep it clean day” (2x) is klaar en wordt zsm geplaats aan de rotonde
Broekweg (oost en west zijde). Contact opgenomen met Intratuin ivm ‘rotonde’
aankleding.

Tijdens de “keep it clean day”, wijkschouw houden en inventariseren of er behoefte is
aan aanpassing van de parkjes/ bosjes in de wijk.
Vanuit het oudste deel van de wijk “zwarte Klef” tot noordzijde Laagheidseweg komt
nauwelijks tot geen respons. Inventariseren of er daadwerkelijk geen animo is om mee
te werken aan de parkachtige uitstraling van de wijk.
Dave Groenen contacteren mbt eigenaarschap van vrij liggende kavels en
onderhoudscontracten van de deze kavels. Wijkraad wil dat er vaker gemaaid wordt op
deze kavels.
6)

Wonen:
Olaf is aanwezig geweest bij de Inloopavond mbt bestemmingplan wijziging van onze
wijk. Als wijkraad willen we zienswijze houden in de bestemmingplannen. Bewoners
moeten zelf bezwaar indienen. Olaf maakt een voorzet voor de zienswijze over het
Beeldkwaliteitsplan en bestemmingplan. Bas gebruikt deze tekst voor communicatie
richting wijkbewoners.

7)

Volgende vergadering datum: 4 november bij Bas, Haviklaan 50

8) Rondvraag
Actiepuntenlijst met vervaldatum
Actie
OD
Opzetten nieuwsbrief/enquette.
Coordinatie door…
Het werk moet door de werkgroep
gedaan worden
Opsturen kopie KVK naar Josette
Mailen notulen 2de vergadering naar
Bas, bas zorgt voor doorzetten naar
Marc van Dalen tbv plaatsing op website
Overmaken geld naar stichting
dorpsraden ivm glasvezel onderzoek
Agende/kalender maken tbv bestuur en
wijkraad
Benaderen woningstichting ivm
voortgang het caree
Actie voor de wij dag van de gemeente.
Doorgeven dat we meedoen.
Bijhouden gmail account, bepalen
inhoud website
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Kalender
Januari

13: Vergadering Wijkraad

Februari
Maart

3: Vergadering Wijkraad

April
Mei

12: Vergadering Wijkraad

Juni
Juli

7: Vergadering Wijkraad

Augustus
September

2: Vergadering wijkraad, locatie Dorus
11: Wijkradenoverleg 20:00 Kiosk, Brukske. Olaf zal aanwezig zijn
(voorlopig)
27: Wij-middag gemeente

Oktober

5: Opruimaktie in de wijk
23: Jaarvergadering Wijkradenoverleg, 19:30 buurtcentrum Veltum
(Ine en Olaf of Bas)

November

4: Vergadering Wijkraad, locatie Bas, Haviklaan

December

10: Wijkradenoverleg 20:00 Kiosk Brukske

