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WIJKRAAD ZANDBERG OOST 

VERSLAG 14 december 2016  

Aanwezig:  

Zandberg Oost: Kim Tax (verslag), Jacqueline Kusters, Loek Oerlemans (politie), Piet Brosens, Ard 

Coenraads, Leo Verburg (plv voorzitter), Louis Magilse, Erna van Olphen, Miriam Rutten, Ad Bijma 

Afwezig m.k.: S-M Franssen, H. Snijders, J. Kusters, A. Coenraads 

 

1. Openingen, mededelingen en vaststellen agenda 

L. Verburg opent de vergadering. De heer Brosens moet om 21 uur weg. 

P. Brosens: 8 januari is de nieuwjaarsborrel van 16 – 19 uur.  

 

2. Ingekomen post 

De heer L. Smits uit de Benedictinessenhof heeft de wijkraad een brief gezonden. Nav de 

brief is de website aangepast 

Brief van Vermeeren over parkeren op de stoepen van de Zandberglaan. Meneer heeft 

inmiddels een reactie ontvangen  van de wijkagent dat het parkeren op de stoep wordt 

gedoogd en dat handhaving bij de gemeente ligt.  

 

3. Afvalinzameling   
De wijkraad heeft het voorstel van de gemeente ontvangen met een voorstel voor de 
verzamellocaties voor kliko’s in Zandberg Oost. Wijkraadleden hebben eerste reacties 
gegevens. E. van Olphen heeft contact gehad met I. Wouters van de gemeente. De 
opmerkingen worden verwerkt. Bewoners krijgen 3 kliko’s: papier, plastic en gft. Daarnaast 
komen er containers voor restafval/plasticcontainers. Later komt er een buurtbericht voor de 
bewoners, waar ze op kunnen reageren. Nog niet bekend wanneer. K. Tax zal mw Wouters 
nog vragen om informatie over het vervolgtraject.  
 

4. Wijkplanproces:    
In januari zal de heer H. Verhallen aansluiten voor dit agendapunt. 

  

5. Politiezaken 
Woninginbraken: Meeste in Zandberg West rondom Leistraat/Baronielaan. Onlangs is een 
veelpleger aangehouden, die mogelijk ook voor fietsendiefstallen verantwoordelijk is. Verder 
is er een verdachte aangehouden voor auto-inbraken.  
 

6. Samenwerking met Zandberg West 
L. Magilse heeft contact gehad met de voorzitter van Zandberg West, mw Marloes Fieret. 
Inmiddels hebben ze het vergaderschema van Zandberg Oost ontvangen met de uitnodiging 
om een keer kennis te maken. 
 

7. Rondje commissies 
Groencommissie:  Waar t nodig was, is gesnoeid.  
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Kunstwerk Wilhelminastraat Is afgerond 
Oranjeplein: Er zijn 3D-tekeningen opgesteld mbv gemeentegelden. Er komt een 
vervolgafspraak met de wethouder. 
Kascommissie  Financieel wordt het jaar goed afgesloten. Voor 1 jan komt er een beslissing 
op het subsidieverzoek voor 2017. 
Buurtbericht Net voor de kerst volgende editie.  
 
  

8. Verslag 19 oktober 2016 (bijlage). Vastgesteld. 
Actielijst:   
 

9. Rondvraag 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 
 

10. Sluiting 

Volgende vergadering zal L. Magilse de vergadering voorzitten. Dit zal tevens de laatste 

vergadering zijn van Louis.  

E. van Olphen neemt vandaag afscheid van de wijkraad na bijna 20 jaar. 

De heer Verburg sluit de vergadering. 

 

 

 
 

Omschrijving Houder 

 


