Verslag Wijkplatform van Dinsdag 1-4-2014
Aanwezig:
P. Boosten, J. Koenen, P. Kerremans, D. Lokkerbol, J. Porankiewicz, J. Tummers, J. Tieleman, en
N. Felling.
WijkCoordinator: F Mostard .
Stadsdeelmanager: M Jung.
Wijkagent: R Schmitz.
Afwezig: S Coenen.

Opening Voorzitter:
De voorzitter heet iedereen van harte welkom en speciaal voor Weth P.Geenen en de dames van de
basisschool in de Baandert: Mevr Rijnsbergen, Mevr Franken en Mevr Daemen.
Bespreken agenda: Er worden nog 2 punten toegevoegd, o.a Rotonde De Wissel, en Kascontrole.
1. Betreft de verkeersveiligheid en parkeren rondom de school de Baandert: May haalt nog
even het probleem aan van de verkeersveiligheid en het parkeren rondom de school wat tot
op heden nog niet is opgelost, we hebben al meerdere keren overleg gehad maar daar is tot
nu toe nog niet uitgekomen wat we er graag van zouden verwachten. Er wordt een kleine
toelichting gegeven door de Wijkagent over de gevoerde gesprekken die tot nog toe niet
veel hebben opgeleverd. Er wordt toch duidelijk aangehaald dat er op het plein voor de kerk
waar nou blauwe zone is toch plaats genoeg is om de auto hier tijdelijk te parkeren en je
kind die paar meter te voet te begeleiden, maar helaas dit slaat toch niet over naar de
ouders en wordt er toch onfatsoenlijk en fout geparkeerd. Er worden vanuit de school zelf
toch wel wat ideetjes geopperd om b.v. parkeerschijfjes uit te delen met de scticker van de
school erop, en misschien een kort briefje erbij, of de parkeervergunningtijd in de Prof
Dubois aanpassen aan de schooltijd. Er wordt in elk geval een overleg gepland voor een plan
van aanpak op 9 april om 13.00 uur.

2. Komst Gezondheidscentrum in de Baandert: Hier wordt een toelichting gegeven door
Wethouder P. Geenen en stadsbouwmeester Pascal Wauben, over het nieuw te bouwen
gezondheidscentrum in de Baandert, er zijn verschillende lokaties de reveu gepasseerd o.a
terrein achter kwikfit, locatie van dom v/d Berg tuddernderweg, pand Wetzels, of
gemeenschapshuis afbreken en weer opbouwen met een geintrigeerd centrum of terrein
voor het gemeenschapshuis. Bij de onderzoeken is in principe een plek naar voren gekomen
en dat is de plek voor het gemeenschapshuis naast de voormalige kerk, hier worden wat
schetsen van getoond en gevraagd hoe het wijkplatform tegen deze lokatie tegen aan kijkt,

we kijken er positief tegen aan ook omdat we toch dit centrum centraal willen houden in de
wijk. Er wordt nou afgesproken om met de buurt een inspraakavond te houden.

3. Notulen vorige vergadering: Deze worden goedgekeurd aangezien hier geen op of
aanmerkingen op waren.

4. Francois Mostard heeft wat mededelingen:
Het bruggetje aan de Henri Welterstraat is klaar.
Het pad achter de flat in de baandert 2 is ook gerealiseerd.
Parkeervakken baanderthof zijn bijgewerkt.
De planning is doorgestuurd betreft rooster buurtpreventie.
Vragen voor Francois:
Hoe is de stand van zaken betreft de parkeerplaatsen voor de rondom de speeltuin.
Hier zouden in principe 24 parkeerplaatsen kunnen worden gerealiseerd, dit moet wel nog
uitgewerkt worden.
Hoe is de stand van zaken betreft de voetbalkooi.
De voetbalkooi is niet haalbaar maar er is een initiatief om de beukenhaag uit te breiden en
dat zal na de zomer gebeuren, en er gaat wat aan de inrichting veranderen.
Er wordt een vraag gesteld over de kaalslag swienwei.
Er wordt gesnoeid en gekapt omdat er veel zieke en oude bomen staan die op termijn toch
een gevaar opleveren ivm omwaaien hiervan, er worden daarna ook nieuwe bomen
aangepland waardoor de omgeving ook een stuk veiliger wordt en er worden nieuwe
visstekken aangelegd.
Waarom is de parkeerplaats op de tudderenderweg naast de vijver afgesloten.
Dit is gedaan omdat er veel duistere praktijken plaatsvinden en veel zwerfvuil wordt gestort.
5. Info Buitenspeeldag. Er komt een financiele bijdrage van uit de kienpot, en er wordt drinken
en ijsjes verstrekt namens het gemeenschapshuis. Er wordt deze dag ook het kunstwerk
onthuld.

6. Stand van zaken overkoepelend overleg: er zijn 2 punten naar voren gekomen,
*Burgerveiligheid: plan opzetten voor een veiligere en schonere buurt.

*Inventarisatie lege/lelijke gebouwen wat kunnen we hier mee of wat gaan we hier mee
doen.

7. Wissel: Hier komt binnenkort een vergadering over van de klankbordgroep, hier gaan John
Tieleman en Jac Koenen heen

8. Kascontrole. Er moet ieder jaar een kascontrole plaatsvinden hier hebben zich Nettie en
Peter voor opgegeven.

9. Rondvraag:

*Jac heeft een mededeling voor de volgende vergadering, en geeft aan om dan om 19.00
uur te willen beginnen ivm voorlichting van het centrum Jeugd en Gezin.

De voorzitter dankt jullie allemaal voor jullie aanwezigheid en graag tot de volgende
vergadering op 6 mei om 19.00 uur.

