Verslag Wijkplatform Dinsdag 07-01-2014.

Aanwezig:
P. Boosten, J. Koenen, P. Kerremans, D. Lokkerbol, J. Porankiewicz, J. Tummers.

Afwezig:

S.Coenen J.Tieleman en (afgemeld) N.Felling.

Opening Voorzitter:
De voorzitter verwelkomt iedereen, en hoopt dat dit jaar een vruchtbaar jaar wordt voor de
wijkplatforms en wenst iedereen een gezond 2014 toe.
Helaas is er een brief binnengekomen van Gene Vliex die zich bij deze bedankt voor het
wijkplatform, dit wordt door iedereen betreurt daar Gene altijd een goede inbreng in het
platform had.
We bedanken Gene dan ook voor zijn inzet en inbreng en voor het verzorgen van onze
notulen.
Bij deze wordt er aan Peter Boosten gevraagd om de taak op zich te nemen van nieuwe
notulist, die hij ook aanvaard.
Bespreken agenda:
1. Krantenartikel:
Het krantenartikel van 17 dec 2013 heeft heel wat opschudding veroorzaakt, zeker in
het platform de Baandert, hier zijn uitspraken gedaan wat niet kan en waartegen ook
geprotesteerd is d.m.v. van een nieuw artikel in de krant, ook is er een reminder
uitgegaan van een van de leden naar 6 andere platforms er wordt hier ook druk op
uitgeoefend maar tot nog toe is er nog geen reactie gekomen van een platform wat
ons allen eigenlijk bevreemd. We wachten af.
2. Evaluatie platforms overleg:
Er is helaas nog geen evaluatie geweest, wordt vervolg.
3. Plateau Baandert RdB:
Het plateau ligt er eindelijk, er is lang en breed over gepraat en duidelijk aangegeven
dat hij in elk geval niet het zelfde moet worden betreft de hoogte als de andere 2 die
in de H v Veldekestraat liggen, maar waar wij leden bang voor waren is toch gebeurt,

de hoogte is hetzelfde aangehouden en het plateau heeft hier ook weinig tot geen
effect.
Daardoor is Weth. dhr. Geenen uitgenodigd voor dit plateau te komen bekijken
samen met de verkeersdeskundige Dhr. Vergoossen en Dhr. Mostard. Er is nu
afgesproken dat er bij goede weersomstandigheden 2 wegkantradars worden
opgehangen, 1 bij H v Veldekestraat thv nr 60 en de andere t.h.v. de nieuwe drempel,
daarna worden de metingen bekeken en wat voor een maatregelen er alsnog
genomen moeten worden.

4. Hondenbeleid:
Er zijn hier nog geen nieuwe ontwikkelingen te melden vanuit gemeente zoals we
gewend zijn, het wijkplatform is het er wel unaniem over eens dat de
kinderspeelplaatsen (honden) en poepvrij moeten worden, maar daar is tot nog toe
nog niet veel van terecht gekomen, er wordt wel altijd een reminder geplaatst in het
wijkkrantje, maar heel veel bewoners trekken er zich niets van aan en laten hun
trouwe viervoeter er gewoon los, wat niet is toegestaan, maar laten er hun hond ook
nog zijn behoefte doen zonder het ook maar op te ruimen, en dat is nog triester.

5. Leo Hornplein.
Via een bewoner heeft ons weer een klacht bereikt over dezelfde problemen, het
wordt zo langzamerhand een steeds terugkerend en bekend verhaal, wordt tijd dat
hier een blijvende oplossing komt. Eugene heeft hierover een officiële klacht
ingediend, nu Eugene zich bedankt heeft, neemt het platform deze klacht over.

6. Kunstwerk:
De toestemming van de Gemeente is er, het contract is getekend, en voor 1 juli moet
het kunstwerk er staan, vanaf 18 dec. 2013 tot 6 weken erna kan er bezwaar worden
aangetekend, daarna wordt het een feit.
Het voorstel vanuit de groep is om het kunstwerk te onthullen op 13 juni de dag van
de straatspeeldag, mocht dit haalbaar zijn dan zou dit fijn zijn om dan de jeugd het
beeld te laten onthullen, of in ieder geval erbij te betrekken.

7. Voetbalkooi:
Er is een petitie getekend door ruim 150 kinderen voor het plaatsen van een
voetbalkooi, deze is ook aangeboden aan de wethouder.
Er wordt vanuit het wijkplatform geopperd om een groepje kinderen in de
J. Dautzenberg- en de F. Erenstraat te enquêteren en bij bewoners aan te gaan om
hun mening te peilen.
Ook willen we gaan kijken bij OVCS daar staat nl. een voelbalkooi.

8. Koffiekamer:
De dames Marleen en Gunner zijn overal in de wijk aan het bekijken voor het
opstarten van een koffiekamer, en hebben op bepaalde bestaande
ontmoetingsplekken nagevraagd hoe daar de ervaring is, ook vanuit het wijkplatform
worden suggesties opgeworpen voor bepaalde plaatsen of ruimtes, waarom bv niet
in het pand van Heunen voormalig slagerij, of in het pand van Hanbreukers voormalig
cafépand, dit laatste zou natuurlijk geweldig zijn omdat bij veel mensen in de
Baandert hier veel leuke herinneringen liggen uit het verleden een bekend pand is en
ook nog mooi centraal ligt.

9. Parkeergebrek.
Bewoners van de straten Fons Olterdissenstr/E. Seipgenstr en de Louis Delruellestr/E.
Jasparstr klagen over parkeerproblemen in hun straten, let wel op dit zijn geen
problemen die door derden worden veroorzaakt, maar oorzaak is gewoon het aantal
auto’s van de bewoners zelf, er is gewoon te weinig ruimte om je auto te parkeren.
Hier biedt ook vergunning parkeren dus geen oplossing. Er worden voorstellen
gelanceerd door bv. op de kopse kanten van de Frans Erenstraat en Johan
Dautzenbergstr zowel onder als boven 2 of 3 parkeerplaatsen te creëren, of aan beide
straten aan de kant van de speeltuin hinkend parkeren in te voeren. Of misschien is
de beste oplossing om aan de kant van de speeltuin in allebei de straten schuin te
parkeren en aan de bewonerszijde niet, en daar de groenstrook voor op te offeren,
waren we wel een gedeelte van de poepgroenstrook kwijt, dit probleem ook gelijk

opgelost, mensen lopen nu misschien niet meer zo makkelijk om de speeltuin heen
met hun hond.

10. Rondvraag:


Er wordt gevraagd om een concreet verzoek in te dienen om inzet van een
wijkteam te krijgen voor de straatspeeldag.



In de speeltuin staat veel water onder de banken, de vraag is om hier tegels onder
te leggen.



Is het haalbaar om de hoek H Hermansstraat/Baandert om te vormen, er wordt
daar regelmatig afval gedumpt, om zo een open hoek te maken.



Is het mogelijk om in de speeltuin speelwerktuig te plaatsen voor de allerkleinste?



Er werden Dixies na het circus over het terrein geleegd.



Wordt er ook zitting genomen in het werkgroepje betreft rotonde de Wissel, en
wie offert zich hier voor op?



Er zijn jl. december kaarten aangevraagd voor het circus, en er zijn er geen
geleverd, wat is hier de achterliggende gedachten van.

Sluiting:
Niets meer aan de orde dankt de Voorzitter een ieder voor de inzet.

