Verslag Wijkplatform dinsdag 03-09-2013

Aanwezig :
N. Felling, J. Koenen, D. Lokkerbol, J. Porankiewicz , J. Tummers en E. Vliex,
Afwezig: P. Boosten ,P. Kerremans en J. Tieleman
Gemeente: Mevr. E. Meeuwissen-Stans (wethouder) ,M. Jung en F. Mosterd
Wijkagent: R. Schmitz
Zo Wonen: J. Abelshausen
Gast: S. Coenen
Opening voorzitter:
De voorzitter verwelkomt iedereen en speciaal Mevr. Els Meeuwissen-Stans , wethouder, en de heer
Coenen namens het kunstproject .
Verder verzoekt hij om een minuut stilte i.v.m het overlijden van Mevr.Baetens –Derks .
Stadsdeelmanager :
Budget platforms : Er is een budget van € 31000,00, waaruit de platforms in everedigheid kunnen putten.
Het wijkplatform de Baandert wil een eigen budget waarom kan dit niet?
De wethouder vraagt na of dit kan , antwoord over 2 wk’n .
Inzet werkteams : Er is gevraagd om medewerkers van het sociaalplan voor de Buitenspeeldag .
Dit is toegezegd maar enkele dagen voor de Buitenspeeldag afgezegd . Er wordt door de Stadsdeelmanager
nagevraagd wat de spelregels indeze zijn, het standpunt van het platform indeze is duidelijk.
Kruispunt Tudd/Odasingel : Wanneer welke maatregeling hier worden genomen, die zijn afgesproken in het
overleg van 20 febr. jl. (de wijkcoordinator komt met een antwoord voor 20sept.).
Ventweg Odasingel : idem zie bovenstaande
Serieusheid platform: Door de leden van het Wijkplatform worden diversen punten aangehaald
waarvan de medewerking vanuit de gemeente achterwege blijft .
Vervolgens is ook de mening dat de meldingen helemaal niet serieus genomen, wordt daar er totaal niets
aan gedaan wordt. Er zijn meldingen waarvan na 8 mnd’n nog niets gedaan is.
De vraag is ook hoe werkt het systeem van melden , is hier wel een controle op of die meldingen ook wel
uitgevoerd worden? Voor 20 sept. 2013 wordt door wethouder een antwoord gegeven .
Wijkcoördinator :
Verkeer H.v.Veldekestraat: De huidige situatie is goed er staat verder niets meer gepland .
Het grootste probleem is de snelheid . vanuit de vergadering werd opgemerkt dat de snelheid terplaatse
mede afhankelijk is met het ontbreken van de beloofde plateauverhoging in de straat de Baandert.

Als dit plateau is aangebracht dan zal de verkeerssnelheid in de Veldekestraat opnieuw gemeten worden
d.m.v. de wegkantradarmeting. Voor 20 sept. 2013 geeft wijkcoordinator hierover bericht .
Hondenpoepbeleid : Er is een nulmeting uitgevoerd, van het speelveld gelegen aan de Dautzenbergstraat ,
door de wijkcoordinator en de secretaris van het WPF. De resultaten zijn zeer bedroevend .
Door handhaving wordt deze kwestie bekeken .
Hoek H.Hermansstraat : Is door de gemeenteopzichter erkend en wil deze terug snoeien.
De omwonende zijn echter van mening dat dit stuk omgevormd dient te worden tot een grasperk.
Wordt op verzoek in het plan meegenomen .
Camperparkeerplaats: Opmerkingen die gedaan zijn, hebben nog geen terugkoppeling gekregen .
Er gaat een rioolconstructie plaats vinden van de ventweg Hemelsley .
Normaal is het zo dat als er een nieuw riool in de weg wordt gelegd dat de straat dan 30kmh. wordt
ingericht. De wethouder geeft aan dat de wekwijze niet meer automatisch in 30 km zone wordt toegepast.
Voor de bestrijding van de rattenoverlast wordt de groenvoorziening omgevormd.

Wijkagent :
Schoolactiviteiten : Het project parkeren is niet gecommuniceerd .
Na 18 sept. 2013 worden acties ondernomen door de WA .
Bebording : De borden welke geplaats zijn bij de speelvelden en de speeltuinen zij opgenomen in de APV .
Deze kunnen wel verschillend uitgevoerd zijn. Handhaving kan dus plaats vinden.
Inzetbaarheid : De WA geeft te kennen dat hij liever meer tijd wil besteden in de wijk maar dat door
drukte niet te verwezenlijke is. Dit wil hij uitdrukkelijk meegeven.
Escortbureau RdB : Hier werden vragen overgesteld mede door aanleiding van het krantenartikel.
de Wa geeft aan dat voor dit bureau een vergunning is verleend door de gemeente .
Evaluatierapport Wijk : Na div. verzoeken van de WA is dit rapport nog niet overgedragen.
De conclusie is dan ook dat het rapport niet meer komt.
De Wa is door een buurtbewoner benaderd om div. punten met hem door te nemen.
Het lijkt de WA beter daar de buurtbewoner contact opneemt met het WPF.
Als het WPF hiermee akkoord gaat dan mailt de WA de betreffende persoon met het verzoek om contact
op te nemen met het WPF.
Zo Wonen :
Er zijn klachten over het voetballen van de jeugd op de grasvelden bij de flats RdB. Daar het de grotere
jeugd betrof is dit aangepakt. Voor de kleinere kinderen is dit wel toegestaan .

2e Gedeelte

Notulen vorige vergadering :
Geen opmerkingen , met dank aan de notulist .

Buitenspeeldag : Deze dag is wel zeer geslaagd. Er komt wel een evaluatie .

Rondvraag:
Als we de problemen richting gemeente , die vanavond ter tafel zijn gekomen ,eens goed bekijken moeten
we dan niet eens goed overdenken om een andere houding aan te nemen ?

Sluiting :
Niets meer aan de orde sluit de Voorzitter de vergadering en wenst iedereen een goede thuiskomst .

