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Notulen vergadering PO dinsdag 13 november 2018
Aanwezig: Annemiek Nass, Yvette Akkermans (voorzitter), Irma Bingen, Wil Coenen, Renske
van den Heuvel, Hans Moesman (notulist).
Locatie; Huis van de gemeente.
Aanvang; 19.30 uur.
1.

Evaluatie verkeersaanpak Kerkeveld.
Annemiek gaat Paul Loermans en Marcel Rutten na 26 november uitnodigen over het
proces en hoe het een en ander verlopen is. Dit kunnen dan weer leerpunten zijn voor
een eventuele volgende keer. ACTIE; Annemiek.

2.

Werkzaamheden niet aangekondigd.
Openbare werken maakt een planning conform een projectenlijst. De werkzaamheden
worden op de website en in de Wegwijs kenbaar gemaakt. Het maken van een
vereenvoudigde projectenlijst is beëindigt. Momenteel wordt er gekeken of LBG-en en
inwoners op uniforme wijze geïnformeerd kunnen worden. Dit is de verantwoording van
Openbare Werken. Er is binnen de gemeente discussie (overleg) geweest in verband met
functieveranderingen over het wel of niet separaat bijhouden van een vereenvoudigde
projectenlijst, omdat de overkoepelende projectenlijst te groot en gedetailleerd is. De
LBG geeft aan hier wel behoefte aan te hebben om zo ook de
wijkbewoners
goed te kunnen blijven informeren. Zo hebben we de kap van 13 kersenbomen uit de
Wegwijs moeten lezen. Dit valt onder Nick Bos. Als het goed is komen er 16 bomen
daarvoor in de plaats. Dit heeft met een compensatieregeling te maken, maar hoe zit die
regeling in elkaar? ACTIE; Annemiek vraagt stand van zaken na.

3.

Snelheidsmeter de Gamert.
Paul had tijdens de wijkschouw moeten zeggen dat de desbetreffende ambtenaar
contact met de wijkbewoner zou opnemen, zonder direct de belofte te doen dat er een
snelheidsmeter zou komen. ACTIE; Irma geeft de gegevens van de wijkbewoner aan
Marcel Rutten en stuurt een kopie naar Annemiek.

4.

Verkeersmaatregelen rondom school.
Bewoners van de 45 ste straat Diemewei gaven aan niet uitgenodigd te zijn voor de
informatieavond, terwijl de afspraak was dat dit zou gebeuren. ACTIE; Annemiek vraagt
na wat de werkwijze is omtrent het informeren van bewoners, zowel per brief als op de
gemeentepagina.

5.

Jongerenoverlast bij de Trinoom/De Slingert.
De toezichthouders, jongerenwerk MeerVoormekaar en de politie hebben hierover
overleg gehad. Als het goed is moet het nu minder zijn. Het seizoen en weer zijn hier
natuurlijk ook debet aan.

6.

Piratenschip: verlichting en groenonderhoud.
Hierover heeft overleg met Patricia van Wolferen plaats gevonden. Over het budget voor

het uitgraven van de geul met stapstenen hebben we tot nu toe nog niks terug gehoord.
ACTIE; Annemiek gaat Patricia vragen de stand van zaken terug te koppelen met de LBG.
De realisatie van de verlichting is lastig omdat het verlichting op een eiland betreft. LBG
heeft standpunt dat er nu zoveel verwachtingen zijn gewekt bij de omwonenden dat dit
wel moet worden uitgevoerd. Dit kunnen wij dan ook met Paul Loermans bespreken
tijdens het evaluatiegesprek.
7.

Verlichting skatebaan.
Het schijnt dat de gemeente niet tegen de verlichting is maar dat de natuur en
milieuverenigingen dit wel kunnen tegen houden op basis van de Natuurwet. Maar met
Theo Hesen (van natuurvrienden) was er voor de gesprekstafel overeengekomen dat zij
geen bezwaar zouden maken tegen verlichting, mits die om 22.00 uur uit gaat. Er zijn
echter meer natuurverenigingen o.a. Das en Boom. ACTIE; Irma heeft hierover gesproken
met Paul Loermans.

8.

Graffiti skatebaan.
Pas geleden is er een graffiti (hakenkruis) verwijderd. ACTIE; Annemiek gaat navragen of
er een coating is aangebracht. Zij vraagt Lambert van Beusekom en/of Pascal Jansen dit
terug te koppelen met de LBG.

9.

Opknap rotonde na brand.
Vrijdag 16 november gaan ze bij de rotonde kijken. De uitvoering van het opknappen
hebben ze in het lesprogramma opgenomen. Ze verwachten het binnen 2 a 3 maanden
hersteld te hebben.

10. Verlichting witte brug.
Het is onduidelijk of er al wat geregeld is met Jan Janssen of François Dreuning. Irma gaat
dit na bij de inbrenger dhr. Toonen. Naschrift; dhr. Toonen reageert niet.
11. Steen Woordsesteeg.
De ruimte is gesloten d.m.v. een stalen buis hekwerk in combinatie met palen. Dit is
minder natuurlijk maar wel efficiënt.
12. Wateroverlast hondenspeelveld.
Als hier drainage toegepast moet worden, wordt dit behoorlijk prijzig namelijk ca.
€35.000,--, omdat het water ook moet kunnen afwateren naar bijv. een Wadi. De
gemeente biedt als oplossing het terrein te verkleinen, maar niet alle wijkbewoners
vinden dit wenselijk. Ook komt crowdfunding ter sprake. De bewoners geven aan ook wat
te willen doen. Indien de bewoners door crowdfunding het bedrag bij elkaar kunnen
krijgen, wil de gemeente de drainage aanleggen. Renske kan op 3 december naar het
overleg, eventueel met Annemiek.
13. Rondvraag.
Renske; het paadje bij de Diemewei wordt overwoekerd door onkruid/gras. Kan hier wat
aan gedaan worden? (kunnen jullie de wijkbeheerder voor benaderen).
Irma; er zijn 2 skaters aangemeld voor een lintje. Weet Annemiek of zij hiervoor in
aanmerking komen? Zij vraagt dit na.
Anemiek; de toezichthouder Edith heeft aangegeven dat er veel fietsen buiten de
fietsenstalling worden geplaatst. Yvette neemt hierover contact op met Hans
Velvis.
14. Sluiting.

