WIJKRAAD ZANDBERG OOST
VERSLAG 12 april 2017
Aanwezig:
Zandberg Oost: Kim Tax (verslag), L. Oerlemans (politie), P. Brosens, L. Verburg, S-M Franssen,
J. Kusters, M. Rutten (plv voorzitter), E. van Olphen.
Afwezig m.k.: H. Snijders

1. Openingen, mededelingen en vaststellen agenda
2. Ingekomen post: evenementen
M. Rutten zal de bijeenkomst van 13 april van de gemeente mbt evenementenbeleid
bijwonen.
3. Nieuwe voorzitter: Mirjam Rutten heeft zich kandidaat gesteld. De vergadering stemt in met
haar benoeming. P. Brosens zorgt voor bekendmaking in buurtbericht. L. Verburg vermeldt
het op de website.
4. Wijkplanproces /wijktafels
M. Franssen is met L. Magilse naar een bijeenkomst geweest over de bespreeknotitie ruimte.
Bij Belcrum is betaald P-zone gekomen met de komst van het nieuwe station. Geeft veel
onvrede en veroorzaakt waterbedeffect. In de notitie is Zandberg Oost opeens
meegenomen, terwijl onze wijk een andere problematiek heeft die niet is opgelost door
betaald parkeren. Was een beeldvormend overleg, dat niet genotuleerd wordt. Op 18 april
20.00 uur (?) is er een opiniërende vergadering van de commissie Ruimte. Namens de
wijkraad gaan M. Rutten, E van Olphen en S. Fransen naar deze bijeenkomst. S. Franssen gaat
spreektijd vragen. L. Magilse gaat als inwoner van de wijk naar deze bijeenkomst.
S. Franssen zal Zandberg West ook attenderen op de bijeenkomst en op de mogelijkheid van
inspreken.
Mail van P. Pijnenburg: bevat veel informatie over de wijk. We zullen dhr Pijnenburg en dhr
Verhallen voor de volgende vergadering (31 mei) uitnodigen om het vervolg van het proces
te bespreken (actie secretaris).
5. Afvalinzameling
Gisteravond is er een informatiebijeenkomst geweest die redelijk druk bezocht was.
Een (derde) container t.b.v. kunststof afval inzameling is niet verplicht.
Dit mag ook ingeleverd worden in een plastic zak.
6. Politiezaken
Boef in de wijk: project/spel op 23 maart om mensen bewust te maken van verdachte
situaties in de wijk. Was mogelijk onvoldoende gecommuniceerd (waardoor?) er niet veel
gegadigden waren.
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Woninginbraken: 5 sinds 8 mrt, maar daarvan 3 pogingen op de Baronielaan en 2 op de
Franklin Rooseveltlaan.
Fietsdiefstal: 5, waarvan 4 bij AH Ginnekenweg.

7. Rondje commissies
Oranjeplein 11 april bijeenkomst geweest. Plan zoals bedacht ligt nu bij de gemeente op de
tekentafel voor maatvoering. Na de zomervakantie presentatie voor de 3 wijken, Ginneken,
Zandberg Oost en West. Er is een omgevingskunstenaar betrokken.
Feestcommissie : de inkomsten uit de wijkdeals komen nu binnen op de rekening van de
wijkraad en worden na aftrek van eventuele kosten (bijv. vervanging
gereedschap)geschonken aan de feestcommissie. Moeten deze inkomsten via de wijkraad
lopen? Agenderen voor de volgende vergadering.
Verkeersveiligheid
Kascommissie: agenderen voor de volgende vergadering.
8. Verslag vergadering 8 mrt 2017
Verslag wordt vastgesteld.
9. Rondvraag

10. Sluiting.
De vergadering wordt gesloten.

Jan 17

Omschrijving

Houder

Kascontrole 2016

J. Kusters en S. Franssen
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