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WIJKRAAD ZANDBERG OOST 

VERSLAG 13 juli 2016  

Aanwezig:  

Zandberg Oost: Louis Magilse (voorzitter), Kim Tax (verslag), Sean-Michael Franssen, Hans Snijders, 

Loek Oerlemans (politie), Piet Brosens, Ard Coenraads, Erna van Olphen, Leo Verburg,  

Afwezig m.k.: Jacqueline Kusters 

Gasten: Huub Vogelaar 

 

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

Op 22 september wordt het rapport evaluatie samenwerking gemeente van de wijk- en 

dorpsraden besproken. 

Piet Brosens: F. Bartman en A. Mensen zijn geen lid meer van de wijkraad Zandberg West.  

 

2. Vaststellen agenda: De agenda wordt vastgesteld 

Toevoegen: 

- Brief subsidies 

- Spiegel Komeetstraat 

- Bijeenkomst Posthumus 

 
3. Verslag 1 juni 2016 

Goedgekeurd. 

Er is inmiddels een afgeschermde pagina op de website. Via Dropbox zijn de stukken 

toegankelijk. 

Er is geen jaarlijkse schouw meer. Initiatief hiertoe moet vanuit de wijkraad komen. 

 

4. Politiezaken 

Weinig woninginbraken. 2 pogingen woninginbraak. 

Veel auto-inbraken (9 sinds vorige vergadering) 

8 fietsendiefstallen 

 

De heer Vogelaar merkt op dat er regelmatig collectanten aan de deur komen, waarvan het 

soms dubieus of het klopt. Politie: bij verdachte situaties graag de politie waarschuwen. 

Posthumus bijeenkomst 11 juli ‘16: info over de bodemsanering inclusief tijdsplanning. Eerst zal de 

vervuilde grond worden afgegraven, en aansluitend via spoelen van het grondwater. Start zou nog dit 

jaar moeten zijn. Bij alle betrokken woningen gaat het saneringsbedrijf nog langs. Waar mogelijk 
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schade aan woningen zou kunnen ontstaan, worden verzekeringen afgesloten. De 

vergunningaanvraag voor de sanering is inmiddels aangevraagd. Bezwaartermijn loopt tot 20 juli.  

Ard zal de ontwikkelingen volgen 

Spiegel Komeetstraat:  

Subsidieverstrekking 2017: de wijkraden krijgen – buiten de wijktafels om – waarschijnlijk dezelfde 

subsidie als in 2016. Op 22 september is er een bijeenkomst van de gezamenlijke wijk en dorpsraden.   

P. Brosens zal aansluiten. 

De la Reijweg: Amphia wil de uitweg van het nieuwe parkeerterrein aan de La Reijweg laten 

uitkomen . Dhr Goosens heeft Erna van Olphen gebeld om informatie. Betreft de wijk Sportpark. 

Daar is nu een wijkraad in oprichting. Erna zal dhr Goosens op het spoor van de leden van de nieuwe 

wijkraad zetten. 

Mail Harry Verhallen: Het wijkplanproces in Zandberg wordt op de langere baan geschoven. L. 

Magilse heeft dhr Verhallen gesproken en zijn verwondering hierover uitgesproken. L. Magilse zal 

hierover een mail aan P. Van Lunteren, cc aan H. Verhallen sturen. 

5. Voorzitterschap wijkraad 

Er is op dit moment nog geen nieuwe voorzitter. Voorstel is om te werken met een technisch 

voorzitter tijdens de vergaderingen. Hans, Piet, Sean-Michael, Leo, Ard nemen afwisselend technisch 

voorzitterschap op zich.  

L. Magilse neemt afscheid als voorzitter van de wijkraad. Hij wordt bedankt door de leden van de 

wijkraad voor zijn inspanning gedurende bijna 10 jaar. De voorzittershamer wordt voor de rest van 

de vergadering overgedragen aan Ard Coenraads. Voorlopig blijft Louis lid van de wijkraad. 

6. Commissies 

Feestcommissie: Komende zaterdag buurtfeest 

 

Kunstwerk Wilhelminastraat: opdracht is gegeven. Er is nog niet genoeg geld. De wijkraad 

stelt 120,- beschikbaar, dat uit opbrengst van de groenploegen komt 

 

Sean Michael: in de wethouder Romboutsstraat zijn – ondanks toezeggingen – toch bepaalde 

stukken van de straat weer geopend. E. van Olphen gaat informeren bij waterbedrijf.  

 

Sean Michael: af en toe zal een BOA aansluiten bij de wijkraadvergadering. 

 

7. Rondvraag 

 

8. Sluiting 

A. Coenraads sluit de vergadering. 
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Omschrijving Houder 

      

 Schouw P. Brosens 

 Uitschrijven L. Magilse bij de KvK als voorzitter P. Brosens 

   

 


