Wijkraad de Brabander
Notulen: nummer 09, 2014
Datum overleg: 7-7-2014
Aanwezig:, Dorus van Rooij (Penningmeester/ notulist), Mark van Dalen, Bas Gorissen, Rolf
van de Ligt, Josette Teepen (gemeente), Maikel Punt (Voorzitter)
Afwezig: Olaf Duisters (Secretaris), vanwege persoonlijke reden geen actief lid meer van de
wijkraad.

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 12-05-2014
 Geen inhoudelijke opmerkingen op de notulen behalve het aanvullen van de
actielijst. Dit zal gedaan worden na de vergadering en voor plaatsing op de
website.

2)

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

Periodieke subsidie wijkraad, bedrag voor 2014: €5.475,-. Verantwoording is om
voor Juni een verslag te overleggen aan de gemeente. Uitvoering moet gedaan zijn
voor jaarlijkse bewoners vergadering. inplannen voor mei 2015

3)

Verkeer-Veiligheid
Update Dorus, werkgroep verkeersveiligheid.
 Zie actielijst.
 Aanwezig geweest bij de ‘Schans’ bewonersavond op donderdag 19 juni ivm
het openhouden van de tijdelijke inrit voor de Berkenlaer. Lokale bewoners
hebben een enquete gehouden. Resultaat: 64 huishoudens zijn tegen het sluiten
van de bouwweg. 3 huishoudens zijn voor het sluiten van de bouweg (=
bestemmingsplan) Reden voor het sluiten is een toenamen van verkeer in hun
straat (Donkweg) ). Lokale bewoners zijn reeds in contact met de gemeente
(John Drabbels). Advies van Wijkraad is om in gesprek te blijven met de
Gemeente en de voor en tegen argumenten van alle bewoners van de
Schans/Donkweg/Duinhof middels de enquete te overhandigen. Wijkraad vindt
dat de nabijheid van het fietspad meegenomen moet worden in bovenstaande.
Verder doet de Wijkraad het voorstel om alvorens de tijdelijke bouwweg wordt
opgeheven, eerste een tijdelijk barriere te plaatsen, om zodoende verkeers-

metingen te verrichten om het effect te bepalen van het wel/niet afsluiten van
de tijdelijke bouwweg. Tevens wil de Wijkraad melden dat zij neutraal
tegenover bovenstaand thema staat.

4)

Sociaal Klimaat
Update Bas mbt werkgroep sociaal klimaat:
 Zie actielijst.
 Op locaties waar nieuwe woningen worden gebouwd, zijn in de directe
omgeving de bewoners geïnformeerd, dat er binnenkort gestart wordt met
bouwactiviteiten.
 Marc gaat kijken, hoe de website beter ingericht kan worden


5)

Woonomgeving / Parkachtige uitstraling:
Update Maikel en Rolf mbt werkgroep Woonomgeving / Parkachtige uitstraling:
 Zie actielijst.
 Zaterdag 5 juli zijn met de werkgroep de speeltoestellen en picknick tafels
geplaatst. Info aan de gemeente is dat het zand vooraf niet was aangetrild door
de stratenmaker.
 ‘keep it clean’ day: Zaterdag 20 september
 Na de zomer wordt een enquete gehouden, mbt ‘parkachtige uitstraling’.
 Straatverlichting:
o Speeltuin boomvalk is nog niet verlicht, actie ligt nog bij de gemeente
om hier invulling aan te geven.

6)

Wonen:

7)

Volgende vergadering datum: 8 september 2014 aanvang 20:00 bij Marc

8)

Rondvraag
 Bewonersbijeenkomst van dinsdag 20 mei 2014 jl is besproken. Algemene
indruk was dat de opkomst heel laag was. Eerste conclusie is dat de wijkraad
met haar activiteiten niet echt leeft bij de bewoners in de wijk.
 Rolf vraagt om ideeën voor het spandoek om zodoende de spandoeken te
rouleren. O.a.: “Werving, meld je aan”, “keep it clean day”, “paas activiteit”
 Binnen iedere werkgroep melden dat er zaterdag 20 september: keep it clean
day is.

Geen nieuw input

Actielijst:
nr Omschrijving
2 Bespreken oversteek (fiets en voetpad) nieuwe
overloonseweg (Torenvalk naar de Schans) in werkgroep
Verkeer- en Veiligheid
3 Bespreken fietspad langs nieuwe overloonse weg die
eindigt in voetpad binnen de werkgoep.
4 Kosten en behoefte inventariseren voor “eigen” website
voor wijkraad ipv via gemeentelijke website.
8 Nieuwe activiteit Q3/Q4 2014 bedenken voor
wijk/bewoners. Bijv. Nationale straatspeeldag.
9 Jaarkalender maken voor activiteiten van wijkraad en
plaatsen op website en Facebook
11 Straatverlichting bij speeltuin Boomvalk bespreken met de
gemeente.
12 Inventarisatie opstarten mbt parkachtige uitstraling van de
wijk in overleg met gemeente (Dave Groenen en Rogier
Hoeymakers)
13
14

Actie houder
Dorus

Status
Open

Dorus

Open

Bas

Open

Bas/
Werkgroep
Allen

Open

Maikel

Open

Rolf

Open

Kalender wijkraad overleg 2014
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December
2015
Mei

Maandag 7 juli : Vergadering Wijkraad

Maandag 8 september: Vergadering wijkraad, Notulist: Bas
Keep it clean day: zaterdag 20 september
3: Vergadering Wijkraad, Notulist: Rolf

Jaarvergadering 2015 voor hele wijk

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

Open

