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WIJKRAAD ZANDBERG OOST 

VERSLAG 8 dec  2015 

Aanwezig: Louis Magilse, Leo Verburg, Piet Brosens,  Sean-Michael Franssen, Erna van Olphen, Hans 

Snijders, Loek Oerlemans (politie), Marie-Louise de Vreede, Kim Taks. 

Afwezig: Ard Coenraads  Jacqueline Kusters. 

1. Opening en mededelingen: L. Magilse opent de vergadering.   

  

2. Vaststellen agenda: De agenda wordt vastgesteld 

  

3. Verslag 21 okt 2015 

Het verslag wordt goedgekeurd 

4. Politiezaken 

Woninginbraken; 5 sinds vorige vergadering. 

Nogal wat diefstallen uit auto’s 

Sean Michael heeft Harry Bus gesproken over de whatsapp groepen. K. Tax nodigt H. Bus uit 

voor de volgende vergadering, ook omdat er nog een analyse over de woninginbraken is 

toegezegd. 

  

5. Ontwikkelingen Posthumusterrein 

Geen nieuwe ontwikkelingen 

 

6. Nieuwe voorzitter 

Tot op heden heeft  vanuit de wijkraad zich niemand opgeworpen als kandidaat voor het 

voorzitterschap. 

 

7. Parkeerproblemen in de wijk 

Oplaadpalen: H. Snijders heeft G. Rooijmans  van de gemeente gesproken. Er zijn ideeën om 

een soort ‘laadstraat’  te ontwikkelen. Er is dan verdeling van laadpunten over de gehele 

straat; geen vaste parkeerplaatsen. L. Magilse is al benaderd door BN de Stem met de vraag 

of al bekend is waar de laadstraat zou komen. Min.Nelissenstraat heeft de voorkeur. Hans 

geeft het door. Wethouder Romboutsstraat is nu net opnieuw bestraat, dus niet wenselijk 

om die nu opnieuw open te breken. 

 

Gereguleerd parkeren: aantal werkgroepen bij elkaar geweest. 

3 vergaderingen geweest.  

Interview: gemeente wil 1 gemeentelijke enquête houden. Zonder voorgestelde wijzigingen. 

L. Magilse heeft Harry Verhallen van de gemeente gesproken 

17 dec. is er wederom een bijeenkomst 
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Op dit moment is er niet het gevoel dat de mensen in de wijk inspraak hebben bij het proces, 

terwijl dit eerder wel is toegezegd. Het voorstel is daarom om een afspraak te maken bij de 

wethouder Adank. L. Magilse en S. Franssen zullen samen naar de wethouder gaan. 

 

Verkeersveiligheid: K. Müller vraagt of de Wijkraad een werkgroep in het leven kan roepen 

die zich buigt over verkeersveiligheid. L. Oerlemans geeft aan dat er mogelijk indirect een 

koppeling is met de parkeerproblematiek, omdat er ook bijvoorbeeld onveilig geparkeerd 

wordt op hoeken van straten. Het is van belang om de problematiek te objectiveren. De 

politie kan daarbij ondersteunen. L. Magilse neemt contact op met K. Müller en vraagt hen 

om een groepje te formeren.  

  

8. Samenvoeging wijkraden zandberg Oost en West? 

F. Bartman heeft contact gezocht met L. Magilse. Zandberg West heeft te kampen met een 

teruglopend aantal wijkraadleden en vraagt Oost hoe we aankijken tegen een 

samenwerking/fusie. K. Tax zal Zandberg West uitnodigen voor de vergadering in januari. 

 

9. Kamerbewoning 

P. van Riel heeft L. Magilse benaderd. Er lijkt een trend te ontstaan dat er panden door 

dezelfde makelaar worden opgekocht, en vervolgens worden gesplitst t.b.v. 

studentenbewoning. Dit levert ook meer parkeerdruk op. Al met al geen wenselijke 

ontwikkeling. De vraag is of de gemeente hier beleid op voert. H. Snijders neemt daarover 

contact op met mw. van Wel. 

 

10. Mail Brabant water mbt wijksanering 

Brabant Water wil vanaf maart 2016 starten met de vervanging van gas/waterleidingen. Met 

uitzondering van de Wethouder Romboutsstraat. E. van Olphen is contactpersoon. 

 

11. Rondje commissies 

Kunstwerk Baronielaan/Ginnekenweg:  

Het restantbedrag dat nog openstaat (27.000 euro) wordt via crowdfunding bijeen gezocht. 

 

 Buurtbericht: volgende week komt deze weer uit.  

 

Nieuwjaarsreceptie: 3 januari 2016 

 

12. Vergaderschema 2016 

 

13. Rondvraag  

S. Franssen heeft de bijeenkomst bij Afvalstoffen bijgewoond. Er komt een nieuwe wijze van 

afvalinzameling. Containers worden op centrale plaatsen opgesteld en plastic-afval wordt 

apart ingezameld straks. Huishoudens krijgen 3, i.p.v. 2 containers. 

 

14. Sluiting: L. Magilse sluit de vergadering. 
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Omschrijving Houder 

2015/14 H. Bus uitnodigen voor  13 jan vergadering. K. Tax  

 2015/15   stukje opstellen voor werving van voorzitter.  Hans, Leo, Sean Michael 

 2015/16 Contact met mw Van Wel over opkopen 
panden/kamerbewoning. 

H. Snijders 

2015/17 Zandberg West uitnodigen voor vergadering 13 
jan. 

K. Tax 

2015/18 H. Bus uitnodigen voor vergadering 13 jan K. Tax 

2015/19 Afgeschermde pagina op de website L. Verburg 

2015/20 Financiele administratie in spreadsheet P. Brosens 

2015/21 Afspraak bij wethouder Adank over proces 
gereguleerd parkeren 

L. Magilse en S. Franssen 

 

 

 

 


