
Vergadering 11 maart 2013 zaal ’t Centrum 20.00 uur. 
 
1. Opening voorzitter. 
 Om 20.00 opent voorzitter Hennie de Hoog de vergadering. 
 Aanwezig: 14 bewoners, het bestuur (niet Cor). Afmeldingen: 5. 
 
2. Ingekomen stukken. 
 a. Uitnodiging van B&W bezoek aan de wijk op 3 september. Dit bezoek wordt s
samengevoegd met de wijkraadvergadering. 
 

b. Uitnodiging gemeenteraad bezoek aan de wijk op 5 september. Dit bezoek is 
afgezegd omdat B&W al op 3 september komen. Raadbezoek wordt uitgesteld naar 
1e kwartaal 2014. 
 
c. Brief van Willem van de Rijdt over de projectplanning centrumgebied. De brief is 
op de website geplaatst. De volgende projecten zijn vermeld (voor meer details zie 
de website): 

1. Reconstructie gedeelte Raetsingel (Burg. Hengstplein - Weijerplein). 
2. Vervangen (aanpassen) openbare verlichting ’t Pleintje - Burg. 
Verkuijlstraat - Koorstraat. 
3. Aanpassing gedeelte verharding Burgemeester Hengstplein. 

 4. Herinrichting Hoogkoorpassage met nieuwe trapconstructie en hellingbaan. 
 
d. Bericht van Willem van de Rijdt dat project Kerckezicht afgemaakt wordt door een 
andere aannemer. 
e. Bericht van de gemeente dat het idee is om i.v.m. de abdicatie van Beatrix, de 
festiviteiten van 30 april te organiseren op 27 april. 
 
f. Vraag van de gemeente over plannen leefbaarheidsbudget 2013. Idee van het 
bestuur is om een soort barbecue te organiseren in de tuin van voormalig hotel 
Essers / De Boomgaard. Gevraagd om aanvullende ideeën, sponsors en 
vrijwilligers om mee te organiseren. 
 
g. Bericht van Lidia van der Klei met vragen over burgerparticipatie. Onderwerp komt 
nader aan de orde bij agendapunt 3. 
 
h. Bericht van Willem van de Rijdt met een link over informatie ruimtelijke 
ontwikkelingen gemeentes. Bericht wordt doorgestuurd aan bekende mailadressen 
bewoners. 
 
i. Brief van de gemeente waarin vrijwilligers worden gevraagd voor de werkgroep 
Fairtrade. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met: Theo Peters, email 
th.h.a.peters@online.nl tel, 0485-571071 of met Thijs Albers, email 
famalbers16@hotmail.com, tel 0485-573446. 
j. Een rondvraagpunt uit de vorige vergadering betrof de wildgroei aan 
reclameborden. De gemeente heeft dit onderwerp opgepakt en ontwikkeld nieuw 



beleid hoe hier mee om te gaan. Wijk- en dorpsraden zijn bij dit proces     betrokken 
en hebben vragenlijsten ingevuld. 
 
k. Gevraagd wordt om vrijwilligers voor de groengroep. Opgeven kan bij Cor 
Verheijen, email corverheijen@cvbnet.nl 
 

3. Gast Peter van der Meyden (wijkagent) 
Wijkagent Peter van der Meyden heeft zich ziek afgemeld. Onderwerp was n.a.v. een 
rondvraagpunt uit de vorige vergadering betreffend de prioriteitstelling 
handhavingsbeleid BOA’s. Agendapunt wordt verplaatst naar de vergadering van 3 
juni. Wordt dan samengevoegd met de punten van Lidia van der Klei (zie punt 2.g.) 
 

4. Kascontrole 
 commissie heeft akkoord gegeven. Nieuwe kascommissie is aangesteld. 
 
5. Rondvraag 

a. Infobijeenkomst is geweest over herinrichten Steenstraat tot aan het Pomppleintje 
met andere bestrating en bomen. Inspraakprocedure start over enkele weken. 
 
b. De lichtjesoptocht met carnaval. Op het einde van de route staan de wagens stil 
en geven dermate veel geluid en trillingen door dat er scheuren in een woning zijn 
ontstaan. De betreffende bewoner heeft dit gemeld aan de organisatie     van de 
optocht. 
 
c. Veelvuldig foutparkeren in de Burg. Verkuijlstraat, toegang naar woningen zijn 
soms geblokkeerd. Dit punt wordt doorgegeven aan de wijkagent en aan de 
gemeente wordt de suggestie gedaan om ter plekke paaltjes te plaatsen. 
 
d. Geluidoverlast ‘s nachts in de Steenstraat / Carmelietenstraat. Als dit zo is dan 
direct de politie bellen 09008844. Ervaring van andere bewoners is dat ze komen en 
ingrijpen. 
 
e. Overlast van jongeren met drank en achterlaten van afval op het bankje bij het 
Joods monument. Van dit punt wordt melding gemaakt. 
 
f. De bovengrondse glasbak bij de Jumbo is verwijderd op last van de gemeente. Het 
gevolg is dat de glasbak Burg. Verkuijlstraat nu veel snelle uitpuilt dan het 
leegmaakschema. 
 
g. Voorstel om de bewoners te vragen naar de grootste ergernissen maar ook naar 
de beste punten betreffend het centrumgebied. Deze info inventariseren en 
doorgeven aan de gemeente. 
 

 6. Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om 21.20 uur. 
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