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WIJKRAAD ZANDBERG OOST 

VERSLAG  14 jan 2015 

Aanwezig: Louis Magilse, Leo Verburg (verslag), Piet Brosens, Loek Oerlemans (politie), Sean-Michael 

Franssen, Erna van Olphen, Jacqueline Kusters, Marie-Louise de Vreede. 

Afwezig: Kim Taks, Ard Coenraads, Hans Snijders. 

Gast: Grace de Laat. 

1. Opening en mededelingen: 

 De subsidie voor de wijkraad voor het jaar 2015 is door de gemeente sterk verminderd t.o.v. 

het vorige jaar. De wijkraad heeft tegen deze vermindering protest aangetekend in een 

bezwaarschrift. Mogelijk vindt er nog een aanpassing plaats. (beroep op hardheidsclausule) 

 Op 12 maart 2015 wordt het convenant tussen wijk- en dorpsraden en het 

uitvoeringsakkoord met de gemeente bekrachtigt door ondertekening van het akkoord en 

het convenant. Dit vindt plaat in “de Korenmolen de Hoop” te Bavel. (minimaal twee 

personen per wijk-dorpsraad dienen aanwezig te zijn). 

 L. Magilse heeft contact gehad met Michael Burm (verkeersdeskundige van de gemeente) 

over de voorrangssituatie op de kruising Zandberglaan en de Ginnekenweg. M. Burm 

gaat/laat onderzoeken of en hoe de voorrangssituatie ter plaatse verduidelijkt kan worden. 

De ontbrekende spiegel aan het eind van de Komeetstraat komt in het vervolggesprek ook 

aan de orde. (actie: L. Magilse) 

 

2. Vaststellen agenda: geen aanpassingen 

 

3. Verslag en actielijst van 29 oktober en van 10 december zijn vastgesteld. 

 

4. Politiezaken:  

 Periode: 10 dec. 2014 – 14 jan. 2015 

 7 aangiftes van (poging tot) inbraken in 4 woningen. 

 8 diefstallen van fietsen. 

 3 diefstallen uit voertuigen. 

 

5. Rondje commissies: 

Ginnekenweg-Baronielaan: Voor het kunstwerk op de kruising is een crowdfunding actie gestart. 

Oranjeplein: In 2015 zijn geen financiële middelen voor de herinrichting beschikbaar. (2016?) 

Posthumus: E.van Olphen heeft contact gehad met Frits Havermans (architect). Het voorstelplan 

voor het bouwen van woningen op het terrein van Posthumus is goedgekeurd door de commissie 

welstand. Voordat de bouwaanvraag ingediend gaat worden wil de aanvrager eerst de zaken 

rond erfdienstbaarheid geregeld hebben. Het plan is om 13 appartementen en twee 
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grondgebonden woningen te realiseren. De grond op het terrein wordt voorafgaand aan de 

bouw gereinigd. 

Wilhelminastraat: de herinrichting van de Wilhelminastraat tot aan de Boeimeersingel 

/Wilhelminasingel wordt in 2016 gerealiseerd. 

Wijkcirculatieplan: E. van Olphen en S. Franssen gaan brainstormen over verbetermogelijkheden 

m.b.t. de doorstroming van het verkeer in de wijk.  

Financiën: De kascontrole over 2014 wordt uitgevoerd door J. Kusters en S. Franssen. 

Verkeershinder rondom scholen: Er staat een overleg gepland voor 2 feb. 2015. Deelnemers: de 

commissies verkeersoverleg van de twee scholen, Michel Burm (verkeersdeskundige van de 

gemeente), Harry Bus (stadsmarinier), wijkraad (L. Magilse (voorzitter) en J. Kusters) en 

omwoners. Doel van de bijeenkomst: wat kan de gemeente bijdragen aan mogelijke oplossingen 

die niet door de scholen en/of de omwoners zelf gerealiseerd kunnen worden. 

Verbouwing  Zandbergschool: Het bezwaarschrift tegen de verbouwing is niet ontvankelijk 

verklaard. De sloop van de noodgebouwen start in de carnavalsvakantie. De toegang van het 

Benedictinessenhof wordt, t.b.v. het bouwverkeer, gedurende deze vakantieperiode afgesloten. 

Feestcommissie: L. Verburg geeft aan dit jaar zijn rol als voorzitter van de feestcommissie over te 

dragen aan zijn opvolger. Opvolger is nog niet bekend. 

6. Rondvraag: M. de Vreede zal tijdens het volgende overleg aangeven of ze lid van de wijkraad wil 

worden.  

L. Magilse vraagt de leden mee te denken hoe we wijkbewoners uit andere straten (dan nu) bij 

de wijkraad kunnen betrekken. Ook qua leeftijdsopbouw is een grotere spreiding wenselijk. 

 

7. Sluiting L. Magilse sluit de vergadering. 

 

 

 
 

Omschrijving Houder 

2014/10 Harry Verhallen (wijkmanager) en Harry Bus 
(stadsmarinier) uitnodigen voor de vogende 
vergadering 

L. Magilse 

2015/01 Overleg M. Burm over voorrangssituatie 
kruising Zandberglaan – Ginnekenweg.  
Spiegel Komeetstraat. 

L. Magilse 

   

   

 

De volgende vergadering Zandberg Oost: 4 maart 2015 


