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WIJKRAAD	  ZANDBERG	  OOST	  
VERSLAG	  7	  sept	  2016	  	  

Aanwezig:	  	  

Zandberg	  Oost:	  Kim	  Tax	  (verslag),	  Jacqueline	  Kusters	  Sean-‐Michael	  Franssen,	  Hans	  Snijders,	  Loek	  
Oerlemans	  (politie),	  Piet	  Brosens,	  Ard	  Coenraads	  (voorzitter)	  ,	  Leo	  Verburg	  

Afwezig	  m.k.:	  Louis	  Magilse,	  	  Erna	  van	  Olphen	  

Gast:	  Ad	  Bijma	  

1. Opening	  en	  mededelingen:	  	  
Op	  19	  okt	  zal	  Guus	  van	  Alphen	  kennis	  komen	  maken	  (wijkbeheerder)	  bij	  de	  wijkraad.	  
	  

2. Vaststellen	  agenda:	  De	  agenda	  wordt	  vastgesteld	  

 
3. Verslag	  13	  jul	  2016	  

Pag.	  2	  spiegel	  Komeetstraat:	  ontbreekt	  een	  stukje	  tekst.	  Wordt	  aangepast	  
Goedgekeurd.	  
	  	  

4. Politiezaken	  

Toename	  van	  woninginbraken	  t.o.v.	  vorige	  keer,	  7	  in	  totaal	  (waarvan	  2	  pogingen).	  Diefstallen	  
uit	  auto’s	  blijft	  ook	  een	  hardnekkig	  probleem.	  Ook	  in	  Boeimeer	  is	  dit	  een	  probleem.	  	  

5. Nieuw	  subsidieproces	  

Vanaf	  2017	  wijzigt	  het	  subsidieproces.	  Voor	  half	  oktober	  moeten	  uit	  de	  bewoners	  
thematafels	  geformeerd	  worden	  tbv	  een	  wijkplanproces.	  Gemeente	  neemt	  daartoe	  initiatief.	  
Piet	  gaat	  naar	  de	  bijeenkomst	  van	  de	  gezamenlijke	  wijk-‐	  en	  dorpsraden	  op	  22	  september.	  	  

6. Wijkplanproces	  
	  Ad	  Bijma	  heeft	  een	  interview	  gehouden	  voor	  de	  buurtkrant	  met	  Harry	  Verhallen	  over	  het	  
wijkplanproces,	  voor	  de	  volgende	  wijkkrant.	  
	  

7. Rondje	  commissies	  	  
Verkeerscommissie	  is	  voor	  het	  laatst	  bijeen	  geweest	  in	  juni.	  De	  commissie	  is	  klaar	  met	  de	  
werkzaamheden.	  Max	  1	  x	  per	  jaar	  zal	  de	  commissie	  nog	  bijeen	  komen,	  als	  een	  van	  de	  leden	  
daaraan	  behoefte	  heeft.	  	  	  
Kunstwerk:	  0p	  9	  okt	  14-‐16	  uur	  feestelijkheden	  rondom	  de	  onthulling	  van	  de	  kunstwerken	  op	  
de	  Wilhelminastraat.	  
Buurtbericht:	  voor	  eind	  september	  verspreid.	  
Laadpalen:	  op	  19	  okt	  met	  de	  gemeente	  bespreken.	  
Hyacintplein:	  Er	  zijn	  struiken	  op	  het	  plein	  vernield.	  
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Financieel:	  geen	  bijzonderheden.	  
Buurtfeest:	  geslaagd	  feest.	  	  Er	  is	  een	  goede	  omzet	  gedraaid,	  zodat	  het	  redelijk	  
kostendekkend	  was.	  	  
Posthumus:	  geen	  nieuws.	  
	  
	  Punten	  tbv	  het	  overleg	  met	  Guus	  van	  Alphen:	  
-‐ spiegel	  Komeetstraat	  
-‐ schouw	  
-‐ proces	  plaatsing	  nieuwe	  laadpalen	  
-‐ herbestrating	  nav	  werkzaamheden	  aan	  waterleiding?	  
-‐ Vijver	  Benedictinessenhof	  
-‐ Kruising	  Vijverstraat/Wilhelminapark	  
-‐ Bomen	  Hyacintplein	  
-‐ Reconstructie	  Wilhelminastraat.	  Wanneer?	  Impact	  afsluiting	  op	  rest	  van	  de	  wijk?	  
-‐ Parkeren	  aan	  2	  zijden	  bij	  Oranjeplein	  bij	  de	  tunnelbak	  leidt	  soms	  tot	  problemen.	  

	  
8. Rondvraag	  

Jacqueline:	  kunnen	  de	  scholen	  en	  de	  wijkagent	  een	  buurtbericht	  toegezonden	  krijgen?	  	  
Besloten	  wordt	  om	  het	  pdf-‐bestand	  ook	  digitaal	  door	  te	  zenden	  aan	  voornoemden	  en	  	  
gemeenteraadsfracties.	  	  
	  
Leo:	  heeft	  het	  nog	  zin	  om	  aan	  te	  sluiten	  bij	  een	  vergadering	  van	  Zandberg	  West?	  	  
	  

9. Sluiting	  
H.	  Snijders	  zal	  de	  volgende	  vergadering	  voorzitten.	  
	  

	  

 
 

Omschrijving	   Houder	  

   Contact met Zandberg West  L. Magilse 

 Schouw P. Brosens 

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

 Mailing lijst voor verzending buurtbericht L. Verburg 

	  


