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WIJKRAAD	  ZANDBERG	  OOST	  
VERSLAG	  8	  juli	  2015	  

Aanwezig:	  Louis	  Magilse,	  Leo	  Verburg,	  ,	  Kim	  Tax,	  (verslag)	  Loek	  Oerlemans	  (politie),	  Sean-‐Michael	  
Franssen,	  Jacqueline	  Kusters,	  Marie-‐Louise	  de	  Vreede	  

Afwezig:	  Piet	  Brosens,	  Hans	  Snijders,	  Ard	  Coenraads	  

	  Gast:	  	  Cis	  Heerkens,	  Jorrit	  Schippers	  

1. Opening	  en	  mededelingen:	  De	  heer	  L.	  Magilse	  opent	  de	  vergadering.	  
Jack	  de	  Jong	  heeft	  laten	  weten	  dat	  voor	  de	  reconstructie	  van	  de	  Weth	  Romboutsstraat	  is	  
gekozen	  voor	  het	  eerste	  ontwerp.	  Dus	  parkeren	  op	  het	  wegdek,	  en	  dan	  verhoogd	  trottoir.	  De	  
werkzaamheden	  zullen	  naar	  verwachting	  na	  de	  zomervakantie	  starten.	  
	  

2. Vaststellen	  agenda:	  	  
	  

3. 	  Verslag	  15	  april	  en	  3	  juni	  2015	  

Verslag	  15	  april:	  goedgekeurd	  

Verslag	  3	  juni	  2015:	  enkele	  tekstuele	  aanpassing.	  Verder	  vastgesteld.	  

Actielijst:	  Spiegel	  Komeetstraat:	  L.	  Magilse	  stuurt	  mail	  aan	  M.	  Burm	  

4. Politiezaken	  
Woninginbraken	  t.o.v.	  eerste	  helft	  2014	  fors	  toegenomen.	  Ervaring	  is	  dat	  in	  de	  zomermaanden	  
aantal	  meestal	  laag	  is,	  maar	  in	  het	  najaar	  zal	  het	  naar	  verwachting	  weer	  toenemen.	  
H.	  Bus	  	  van	  de	  gemeente	  zal	  direct	  na	  de	  vakantie	  een	  analyse	  afronden	  over	  de	  wijk	  Zandberg.	  
L.	  Oerlemans	  en	  K.	  Tax	  zullen	  een	  oproep	  voor	  het	  buurtbericht	  maken,	  om	  voor	  het	  najaar	  de	  
bewoners	  te	  alerteren	  	  op	  de	  donkere	  dagen.	  
	  

5. Verantwoording	  subsidie	  2014	  en	  besteding	  2015	  	  
Verantwoording	  is	  ingezonden.	  K.	  Tax	  zal	  deze	  aan	  de	  wijkraadleden	  digitaal	  toezenden.	  
De	  boekhouding	  zal	  in	  de	  toekomst	  digitaal	  gaan	  gebeuren.	  
	  
Voor	  2016	  komt	  er	  een	  basissubsidie	  per	  wijkraad,	  aangevuld	  met	  activiteitensubsidies.	  
De	  bijeenkomst	  voor	  penningmeesters	  van	  de	  gemeente	  is	  verplaatst	  naar	  september.	  
	  
Het	  activiteitenoverzicht	  wordt	  rondgestuurd.	  De	  subsidiegelden	  moeten	  wel	  (goed)	  besteed	  
worden,	  dus	  daar	  moet	  actie	  op	  komen.	  Als	  aan	  het	  eind	  van	  het	  jaar	  blijkt	  dat	  er	  geld	  over	  is,	  
kan	  dit	  worden	  terugbetaald.	  
Erna	  van	  Olphen,	  Jacqueline	  Kusters	  en	  Marie-‐Louise	  de	  Vreede	  zullen	  het	  oppakken	  van	  
activiteiten	  gaan	  coördineren.	  	  
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6. Parkeerproblematiek	  
Op	  29	  juni	  jl	  is	  de	  werkgroep	  bijeen	  geweest,	  in	  totaal	  18	  personen,	  nav	  de	  bijeenkomst	  op	  18	  mei.	  
Het	  was	  een	  informele	  bijeenkomst,	  waar	  geen	  verslag	  van	  wordt	  gemaakt.	  Er	  is	  een	  kleinere	  groep	  
geformeerd	  die	  voor	  de	  zomervakantie	  nog	  bij	  elkaar	  geroepen	  wordt.	  	  
De	  wijkraad	  is	  er	  voor	  begeleiding	  van	  het	  proces,	  maar	  neemt	  zelf	  geen	  standpunt	  in	  over	  de	  te	  
nemen	  maatregelen.	  L.	  Magilse	  zal	  met	  de	  gemeente	  contact	  leggen	  met	  de	  gemeente	  om	  zijn	  zorg	  
over	  het	  proces	  uit	  te	  spreken	  (wethouder	  IJzermans)	  

	  	  	  
7. Rondje	  commissies	  	  

Kunstwerk	  Baronielaan/Ginnekenweg;	  er	  wordt	  geld	  geworven	  via	  crowdfunding.	  
	  
Posthumus:	  advocaat	  heeft	  laten	  weten	  dat	  ze	  na	  de	  zomervakantie	  een	  inloopavond	  willen	  
organiseren	  bij	  Posthumus	  om	  de	  plannen	  te	  presenteren	  mbt	  bouwplannen	  en	  grondsanering.	  
	  
Triomfatorkerk:	  Dhr	  Rutten	  gaat	  een	  avond	  organiseren	  voor	  omwonenden.	  
	  
Benedictinessenhof:	  er	  wordt	  nog	  gewacht	  op	  een	  overzicht	  van	  K.	  Snijers	  over	  de	  maatregelen	  
nav	  de	  schouw	  over	  verkeersproblematiek	  rondom	  scholen.	  J.	  Kusters	  stuurt	  een	  reminder	  naar	  
K.	  Snijers.	  
	  
Website:	  analyse	  gemaakt	  van	  de	  bezoekers	  van	  de	  site.	  	  
	  

8. Rondvraag	  	  
Voor	  het	  feest	  op	  het	  Hyacintplein	  worden	  mensen	  uit	  een	  deel	  van	  de	  wijk	  uitgenodigd.	  Dit	  punt	  
wordt	  besproken	  tijdens	  een	  volgend	  overleg.	  
	  

9. Sluiting:	  L.	  Magilse	  sluit	  de	  vergadering.	  

	  

 
 

Omschrijving	   Houder	  

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

	  L. Magilse stuurt mail aan M. Burm	  

2015/12	    Brief intrekken bezwaarschrift 
subsidiebeschikking verzenden 

K.	  Tax	  

2015/13	   Stukje over inbraakpreventie voor buurtbericht L.	  Oerlemans	  en	  K.	  Tax	  

2015/14	   Zorg uitspreken in de richting van de wethouder 
omtrent het proces rondom de 
parkeerproblematiek 

L.	  Magilse	  

2015/15	   Whatsapp groep  wijkraad aanmaken K.	  Tax	  

	  


