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Aanwezig :
P.Boosten ,N. Felling, P.Kerremans , J. Koenen, D. Lokkerbol,
J. Porankiewicz , J. Tummers en E. Vliex,
Afwezig: S.Coenen en J. Tieleman

Opening voorzitter:
De voorzitter verwelkomt iedereen .
Budget pplatforms
Er komt geen vast budget .
Ingaande 1 jan. 2014 wordt € 3000,00 gestort op de rekening van het WPF Baandert .
Hoever dit bedrag toereikend is zal de tijd wel leren .
De onkosten van de leden van het WPF kunnen ingaande 1 jan. 2014 gedeclareerd worden .
Stand van zaken Kunstobject
Het contract moet z.s.m. getekend worden door de gemeente en de kunstenaar .
Daarna een bijeenkomst door div. groeperingen .
Inzet werkteams wijkgebeuren
De wethouder moet nog antwoord geven .
Problematiek kruispunt Tudd/Odasingel
Er is nog geen antwoord van de wethouder .
Problematiek ventweg Odasingel
Er is nog geen antwoord van de wethouder .
Serieusheid platform t.o.v. wijkgericht werken
Wacht nog op antwoord .
De traagheid/logheid van gemeente bij aanzetten uitvoeren wzh.
Na 20 sept. 2013 wordt door de gemeente aktie ondernomen .
Verkeer H.van Veldekastraat
Moet Baandert zijn .
Hondenpoepbeleid speelgelegenheden
Afspraak met wijkagent / volentairs dat er met regelmaat gecontroleerd wordt.
De Boa’s hebben reeds akties ondernomen .

Omvormen hoek H.Hermansstraat naar gras
Zie verslag 03-09-2013
Werkzaamheden Hemelsley
Op de T splitsing Hemelsley /Vrangendael en Hemelsley /Guillaume Franquienetstraat komt een plateau .
Deze werkzaamheden worden uitgevoerd tijdens de rioolwerkzaamheden aan de ventweg Hemelsley .
Ruys de Beerenbrouckstraat
Volgens de wethouder komt er geen nieuw riool maar een inlayer .
Staan verder open voor kleine verbeteringen .
Bebording speeltuin en het handhaven
De bebording kan per speelgelegenheid verschillend zijn.
De handhaving hoort bij de volentairs .
Inzetbaarheid in tijdsduur m.b.t. de wijk
De wijkagent kan wegens drukte niet de benodigde tijd besteden aan de wijk .
Dit probleem moet met de burgemeester besproken worden .
Stand van zaken m.b.t. het overkoepelendorgaan overleg
Bij het overleg waren div. mensen van het WPF Baandert aanwezig .
De algemene zienswijze is dat er een hardere opstelling moet komen .
Aandacht voor de brief van R.van Altema.
Op woensdag 2 okt. 2013 is een bijeenkomst van overkoepelendorgaan .
Div. punten van de platforms gaan als bijbrief naar de politiek .
De conceptbrief moet harder opgesteld worden .
Brug H.Weltersstraat
De gevraagde werkzaamheden zijn in planning .
Opmerkingen Leo Hornplantsoen
Na intern beraad bij de gemeente worden z.s.m. akties ondernomen van de div. meldingen.
Notulen vorige vergadering 3 sept. 2013-10-13
Geen opmerkingen .
Rondvraag:
Komt er een afsluiting van de Bu speeldag ?
Dit wordt nog bekeken .
De laatste tijd zijn er 3 auto’s in brand gestoeken , waarom wordt hiervan geen melding
gedaan ?
Worden er aktiesondernomen bij de onthulling van het kunstwerk ?

Er wordt gedacht aan een tent , balonnenwedstrijd en op de kop .
Jolanda en Pieter maken een programma voor de onthulling .
Sluiting :
De voorzitter dankt een ieder voor de inzet .

