
 Vergadering 3 juni 2013 zaal ’t Centrum 20.00 uur. 
 
1. Opening voorzitter. 
 Om 20.00 opent Harry Flaton de vergadering. 

I.v.m. de afwezigheid van voorzitter Hennie de Hoog neemt Harry deze taak 
vanavond over. 

 Aanwezig: 17 bewoners, het bestuur (niet Hennie). Afmeldingen: 8. 
 
2. Ingekomen stukken. 

a. Aankondiging van B&W dat er op 12 en 13 juni een woonwensmanifestatie wordt 
gehouden. 
 

3. Gast Peter van der Meyden (wijkagent) 
Peter geeft een toelichting. Zijn taken liggen bij het werken aan structurele 
problemen en het leveren van noodhulp. Hij werkt samen met collega’s en met 
instanties zoals bijv. de gemeente, jeugdzorg. 
Gewerkt wordt aan oplossingen met veroorzakers van overlast. Peter vraagt om altijd 
melding te maken van overlast. Ook is het goed om zelf ondernemers aan te spreken 
als deze overlast veroorzaken. 
Uit de vergadering wordt overlast aangegeven van het laden en lossen van 
vrachtwagens en het niet houden aan de snelheid in de 30km zone. 
Situatie woonwagenkamp. Dit zou verdwijnen maar er gebeurt al tijden niets meer. 
Volgens Peter komt er verandering in de situatie en wordt het kampje opgeheven. 
Afgesproken dat de wijkraad navraagt bij de gemeente. 
Na klachten uit de wijk over hangjongeren is het bankje bij het Joods monument 
verwijderd. De groep heeft zich nu verplaatst naar het nieuwe parkeerterrein aan de 
Burg. Verkuijlstraat. Peter geeft aan dat de hanggroepen bij hem bekend zijn. 
Mochten ze overlast veroorzaken dan daar een melding van maken. Speciale 
jeugdbegeleiders worden ingeschakeld om de groep aan te spreken op de overlast. 
In een eerdere wijkraadvergadering is gevraagd naar de prioriteitstelling van de 
BOA’s. Peter geeft aan dat die bepaald wordt door de gemeente en door hem. 
Meldingen uit de wijken worden hierin meegenomen. Ook geeft Peter aan dat we 
‘maar’ drie BOA’s hebben die voor alle kerkdorpen in de gemeente werken. 
Peter geeft aan dat er de afgelopen maanden / weken regelmatig zakkenrollers actief 
zijn. Ze zoeken mensen uit waarvan ze verwachten dat die een minder 
reactievermogen hebben, bijv. ouderen en gehandicapten. Peter vraagt om melding 
te maken als verdachte zaken worden geconstateerd. 
Regelmatig rijden scootmobielen te hard door het winkelgebied. Als het 
geconstateerd wordt door de BOA’s dan worden ze op hun rijgedrag aangesproken. 
Peter benadrukt nogmaals om ook van deze zaken altijd een     melding maken. 
Voor klachten en meldingen van overlast kan altijd gebeld worden naar 09008844. 
Bij het zien van een misdrijf, bijv. een beroving, dan 112 bellen. 
 
 

4. Voorlopige conclusie enquête. 



Zo’n 50 huishoudens hebben gereageerd. Dank aan een ieder die het formulier 
hebben ingevuld. Ook dank aan de mensen die de formulieren in de wijk hebben 
bezorgd.  
 
Meest gemelde ergernissen:  

1) overlast, vooral ’s nachts, van de horeca.  
2) slooppanden, bijv. Veerstraat, Voermans etc.  
3) zwerfvuil.  
4) verkeersgedrag bijv. parkeren, 30 km zone, fietsers etc.  
5) hondenpoep.  
6) laden / lossen vrachtwagens en koeriersdiensten. 

 
Meest gemeld prettig wonen:  

1) dicht bij voorzieningen, bijv. winkels, gemeentehuis, bibliotheek.  
2) openbaar vervoer bus en trein.  
3) 1e rang bij evenementen.  
4) levendig.  
5) de laatste jaren is het centrum aantrekkelijker gemaakt. 

 
Van de punten wordt een overzicht gemaakt. Het wordt een onderwerp op de 
bijeenkomst van de wijk met het college op 3 september. 
 

5. Rondvraag 
a. De planten in de bloembakken op het Weijerplein worden voortdurend vernield. Nu 
al voor de 4e keer. 
 
b. De nieuwe trap bij de Hoogkoorpassage krijgt nog een leuning. 
 
c. De toegankelijkheid van de website van de wijkraad is niet altijd. Er wordt gewerkt 
aan een nieuwe website voor het einde van dit jaar. 
 
d. Dank voor wijkbewoners die belangeloos zwerfvuil verzamelen en opruimen. 
 
e. De energiekast bij de flat Carmelietenstraat is erg smerig. De wijkraad heeft eerder 
navraag gedaan naar vuile energiekasten en het schoonmaken daarvan. De 
maatschappijen doen daar niets aan. 
 
f. De lampen bij Hoogkoorpassage / Entrepot zijn stuk waarvan melding is gemaakt. 
Het duurde twee weken voordat er een reactie van de gemeente kwam en gemaakt 
is er nog niets. Gemeld wordt dat er vandaag reparatieauto’s zijn gesignaleerd. Dus 
mogelijk nu toch gerepareerd. 
 
g. Het is opvallend dat veel hondenbezitters de hond uitlaten zonder dat ze een zakje 
of schepje meenemen. De boel wordt gewoon achtergelaten waar de hond gezeten 
heeft. 

6. Sluiting 



De voorzitter sluit de vergadering om 21.15 uur. 
 


