
Vergadering Wijkcommissie d.d. 15-01-2019. 

 

 1. Welkom door de voorzitter. 

Leonie is ziek, Joke vervangt haar. 

     Afmeldingen 

Els Roepers, Sjoerd Holtzer, Inez van deLinde, Jacques v.d. Berg en Leonie van Loon. 

Onherkenbaar i.v.m. AVG: N. W., R. H., F. B. D. 

     Inbreng agendapunten 

Ella Jonker heeft aan de gemeente gevraagd, namens de Buurtpreventie, of er een 

Whattsapp bord geplaatst zou kunnen worden. De gemeente doet dat niet, er staan al zoveel 

borden.  

Diverse zaken worden bij de Buurtpreventie neergelegd, waar ze niet altijd horen. 

Op de Website staat op dat gebied verkeerde informatie, dat zal aangepast moeten worden. 

 

 2. Binnengekomen post 

Mieke heeft niks binnen gekregen. 

 3. Goedkeuring notulen 11-12-2018 

De notulen van 11 december zijn goedgekeurd. 

 4. Nieuwe opbouwwerker WijZijn-Traverse 

Agendapunt is vervallen. 

 5. Terugkoppeling Plastic Containers 

Joke heeft een mail opgemaakt met de 4 punten die daaraan gekoppeld zijn. Ze heeft nog 

geen antwoord gekregen. Voor alle zekerheid heeft ze de mail nog eens gestuurd. 

 6. Toekomst Plaat Koerier 

Joke heeft post gekregen voor de Plaat Koerier. De brief ging over de bezorging. Joke heeft 

deze brief beantwoord.  

De Plaat Koerier blijft 3x per jaar uitkomen. Het blad wordt uitgebracht in A4 formaat. De 

opmaak wordt uitbesteed en door de drukker gedaan. De meerprijs moet dan uit de 

inkomsten van de advertenties komen. Ook de opmaak wordt veranderd. 

Het zou prettig zijn als de datum van het inleveren van de kopij tot het uitkomen van het blad 

wat korter zou kunnen zijn, om te voorkomen dat het ‘oud nieuws’ is als het binnenkomt. 

Nieuws moet ook op de website gezet worden zodat het eerder beschikbaar is. 

 

 

 



 

 7. Nominatie SOP 

Seniorenontmoetingspunt. 

Het SOP is al een jaar lang bezig om  bij diverse instanties geld los te krijgen.  

Op 21 januari begint er een actie van ING, die actie heet Help Nederland Vooruit, en het 

SOP kan stemmen verzamelen. Als ze veel stemmen krijgen, onbtvangen ze daar een 

bedrag voor. Maak reclame hiervoor, zodat het SOP veel stemmen krijgt! Stuur een mail 

naar vrienden en bekenden en vraag of ze willen stemmen. Zet een bericht op je 

Facebookpagina. Dit, zodra je de site weet waar je kunt stemmen. 

Meer informatie hierover: https://www.ing.nl/de-ing/over-de-ing/ingnederlandfonds/help-

nederland-vooruit/index.html 

A.s. zaterdag gaan mensen van het SOP naar Veghel voor de actiedag Kern met Pit. Daar 

mag je vertellen wat je wil gaan doen met je burgerinitiatief. Op de tafel van de stand kun je 

informatiemateriaal uitstallen. Er is een PowerPoint presentatie gemaakt en die wordt daar 

vertoond. Kern met Pit is een organisatie van de overheid. Vanuit die organisatie proberen 

ze burgerinitiatieven aan te sturen. 

Joke heeft ook een mail ontvangen van het Oranjefonds. Ze vroegen naar de begroting voor 

de Kookworkshops. Johan zal die begroting maken. 

8. De Werkgroep SOP 

De werkgroep bestaat uit 11 mensen. De kok wil graag kookworkshops gaan geven, maar 

we moeten kijken hoe we dat financieel in goede banen kunnen leiden.  

Van het CKB komen er ook 2 mensen mee-eten.                                                                                        

Er is een wenskleed en een wensboek gemaakt en dat wordt aangeboden. Zij willen ook 

andere activiteiten gaan doen, die betaald worden uit het Buurt- en Cultuurfonds. 

     Werkgroep Groen 

Er zijn geen meldingen. 

     Werkgroep Verkeer 

Volgende week komt de werkgroep bij elkaar, op dit moment geen meldingen. 

     Werkgroep Buurtpreventie en Wijkagenten 

Tijdens de jaarwisseling is er extra rondgereden. Er zijn wel wat vernielingen geweest. De 

flying teams zijn niet op de Plaat geweest. Johan heeft contact gehad met de wijkagenten. Zij 

krijgen helaas steeds minder tijd voor hun werkzaamheden. Het parkeren wordt ook weer 

extremer, de wijkagenten en de BOA’s zijn er over bezig.                                         

McDonalds krijgt een sleutel van de afvalbakken om die eventueel sneller te kunnen legen.        

Dhr. B. van de gemeente krijgt een andere job en is dan geen contactpersoon voor de 

Buurtpreventie meer.  

     Werkgroep Zwerfvuil 

De werkgroep bestaat nog uit 3 personen, Joke, Noortje en Els. Er zijn 2 nieuwe 

aanmeldingen. 23 maart is er een landelijke Opschoondag, eventueel doen de scholen dit op 

vrijdag 22 maart.                                                                                                                                                          



Er ligt veel vuil aan de Noordlandsedijk, bij de kanovereniging. Er staat nu maar 1 afvalbak, 

maar er hebben er meer gestaan, die vernield zijn. Er ligt tegenwoordig op de Plaat zó veel 

vuil, dat de werkgroep er niet meer aan toe komt om daar op te ruimen. 

 9. Idee voor auto/parkeerlus Kompas 

De Verkeersveiligheidsgroep is al een tijd bezig met het veiliger maken van het fietspad 

tussen het winkelcentrum en de flats aan het water. Er staan paaltjes, zodat er geen auto’s 

over het fietspad kunnen. Maar het voetpad is zo breed dat auto’s er over rijden om dáár te 

kunnen pinnen. Er is een plan klaar om bij de kinderopvang een aantal parkeerplaatsen te 

realiseren, zodat mensen daar even kunnen staan om een kind te brengen, iemand bij de 

kapper op te halen, of geld te pinnen. Het fietspad zou dan moeten verdwijnen. Er zou zelfs 

een fietspad midden over het plein van de winkels kunnen komen, maar dan wel in de 

bekende rode kleur, zodat het opvalt. 

10. Ideeën/Initiatieven voor 2018 

In de bestuursvergadering is ter tafel gekomen om weer wat activiteiten te gaan ontplooien. 

De vraag is of er mensen zijn die ideeën hebben voor activiteiten, ongeacht wat het is of zou 

kosten. De ideeën kunnen naar het secretariaat. 

11. Ervaringen met bus 25 

Tijdens de vergadering is naar voren gekomen dat buslijn 25 best gevaarlijk rijdt en er zit 

vaak niemand in. Is het een idee om een Buurtbus te laten rijden?  

Gaat de Wijkcommissie daar iets mee doen?  

Mieke gaat informeren hoe dat in het mobiliteitsplan in de toekomst past. 

12. Rondvraag 

Wilma: Waarom wordt Zuidwest TV niet uitgenodigd om bekendheid te geven aan het SOP? 

Joke neemt contact op met Zuidwest TV.  

Waarom wordt de raad niet uitgenodigd voor het SOP.  

Zij vergaderen die dag. Ze eten dan snel tussendoor. 

Joke vertelt dat binnen 2 maanden ook de laatste 2 winkels in het Kompas gevuld zullen 

worden. Er was een fietsenmaker die interesse had. Wat de andere winkel gaat worden is 

nog niet bekend gemaakt. 

 

Joke sluit de vergadering. 

 

 

 


