
Verslag bewonersavond 2-12-2019 

Locatie: wijkaccommodatie De Nielt  

 

We zijn de avond gestart met een welkomstwoord van voorzitter Yvette van Rijckevorsel. Ze 
blikte met ons terug op waar we vandaan komen. Een bestuur dat eigenlijk alleen nog maar 
door 2 personen werd geleid naar nu; 5 bestuursleden. Ook haalde ze de projecten aan die 
we het afgelopen jaar hadden/gestart zijn. Zo hebben we momenteel 209 volgers op FB, 
werd er een sneakpreview getoond van de toekomstige website. De website zal 16 
december gelanceerd worden.  

Er wordt gevraagd wat de wijkschouw inhoudt en dit wordt door Yvette uitgelegd. Het 
voornemen is om smiley-borden die oplichten op de Heggerank en Lavendel te plaatsen. 
Iemand vraagt of alleen de focus op deze 2 straten ligt en Yvette licht toe dat de focus op de 
hele wijk ligt. Er zal nog een enquête uitgezet worden bij de school en de bewoners.  

Er wordt ook aangegeven dat men problemen ervaart op de Heggerank en Lavendel dat 
mensen al snel van 50km naar 80km verhogen. Iemand oppert jonge beestjes oversteken 
doet de automobilisten ook afremmen, maar dit is toch niet wenselijk.  

Een bewoner van de Kardinaalsmuts geeft aan dat daar flink gas gegeven wordt. Ook is daar 
de drempel verwijdert. Door de verharding van de maatschappij is 1 op 1 iemand 
aanspreken al bijna geen optie meer. Hij zou graag een breed initiatief zien. Yvette adviseert 
ten aller tijden respectvol te blijven. In de meeste gevallen gaat dit goed. Een andere 
bewoner, ook werkzaam bij de politie, doet een voorstel een brief op te stellen namens de 
kinderen en deze te verspreiden in de straat. Geen oordeel geven in deze brief en ook geen 
vragen stellen. Dit blijkt een goede optie te zijn.  

Vraag van een andere bewoner is of de wijkraad nog gesproken heeft met het bestuur op de 
Waai. 3 weken geleden telde hij 81 auto’s op de parkeerplaats bij school. Kunnen ze niet 
fietsen is zijn vraag. En ook draaiende motoren dat de bestuurder druk is met zijn/haar 
mobiel. Wethouder Jilisen haalt aan dat er een Lekker Anders Dag-project is. Lekker Anders 
Dag is een initiatief van Cuijkse basisscholen en de Gemeente Cuijk, met de input van veel 
ouders. Het idee is eenvoudig: met je kind naar school, het is een bijzondere tocht. Hoe 
zorgen we er samen voor dat die ook zo bijzonder blijft? Want het is thuis en rond school 
vaak ook een gedoe, met drukte en auto’s. 
De oplossing hebben we deels zelf in handen. Namelijk door die tocht naar school af en toe 
net iets anders in te richten. Dat is leuk voor de kinderen, en ook goed nieuws voor iedereen 
op en rond school. Want met die bewuste keuze gun je jezelf en elkaar meer ruimte en 
minder drukte. 

Na Yvette, volgt gastspreker Gerian Snels, specialist infrastructuur. Hij liet aan de hand van 
het voorbeeldproject Dijkskruin zien hoe belangrijk de samenwerking en het belang van de 
wijkraad is. De inhoud van het project zal ook later nog met omwonenden opgepakt worden 
en zij worden te zijner tijd ook nog per brief geïnformeerd. 

Er wordt gevraagd of het fietspad,  dat de “opgang” van de eilanden kruist, niet ondergronds 
kan, maar dit is natuurlijk een erg kostbare oplossing waar niet zo maar voor gekozen wordt. 

Gerian geeft aan dat de verhoogde stoepranden weer verwijdert zullen worden om onder 
meer het maaien te vergemakkelijken. De opmerking wordt geplaatst of dit niet voorkomen 



had kunnen worden door vooruit te denken, maar Gerian wijst ons erop dat een tijdje 
geleden je niet mocht afwateren op waterschap sloten en dat dit nu weer toegestaan is.  

Een bewoner vraagt of de 30km aanduiding herhaald zou kunnen worden op de Lavendel en 
dit kan zeker. Ook wordt er geopperd of drempels geen optie zijn, maar dan kom je in 
conflict met de hulpdiensten, aanrijtijden en buurtbussen.  

Bovendien wordt nogmaals aangehaald dat het aanwonenden zelf zijn die de hardrijders zijn.  

Zijn flitspalen dan ook geen optie wordt er gevraagd, maar Yvette geeft aan dat het plaatsen 
van flitspalen onder de Rijkswet valt en dat wij dit niet zomaar bepalen.  

Er wordt ook opgemerkt dat je goed gedrag kan belonen en zo kan sparen voor wijkdoelen.  

Terloops wordt de opmerking gemaakt waar de jongeren op deze avond zijn? We zien dat de 
meeste gebruikers van FB tussen de 35 en 45 jaar zijn, maar kunnen helaas ook niet exact 
verklaren waar ze zijn. Immers hebben we daar ook de uitnodiging tijdig uitgezet.  

De vraag wordt nog gesteld of klinkerbestrating, zoals t.h.v. de kerk op de Maasboulevard, 
ook geen optie is. Qua geluid is dit erg ongunstig daarom is er bewust voor asfalt gekozen. 
Waarbij gezegd moet worden dat het rode asfalt 3x zo duur is dan het zwarte. Aanwonenden 
Dijkskruin worden t.z.t. ook nog betrokken bij dit project en wellicht hebben zij ook nog 
aanvullende ideeën.  

Er is iemand die de Duitse rubberen drempel voorstelt omdat die goed werkt, maar Gerian 
merkt op dat deze goedgekeurd moet worden door het college en je moet er met 30km/u 
overheen kunnen i.v.m. aansprakelijkheid.  

Er wordt gevraagd naar de kosten van deze aanpassingen aan de Dijkskruin. Het asfalt moet 
vervangen worden omdat het inmiddels al 10 jaar oud is en dus dit wordt meegenomen in 
het beschikbare budget. Wordt het ook fluisterasfalt? Bij 30km/u is het motorgeluid harder 
dan het asfaltgeluid, dus fluisterasfalt lost niet veel op.  

Aan het begin van de Dijkskruin, aan de zijde van de school, staat het bord doodlopend. 
Gerian geeft aan dat dit verwijdert kan worden nu er zoveel zijstraten bijgekomen zijn. Dit 
bord is er in vroegere tijden neergezet.  

N.a.v. de voorsteltekening wordt er nog opgemerkt dat de haaientanden wegvallen door de 
strepen die er ook bij staan. Gerian zal zorgen dat er meer ruimte wordt aangebracht tussen 
haaientanden en strepen bij de kruising fietspad/eilandopgang. Tevens wordt hier een 
voorrangsbord geplaatst voor de fietser.  

De schijnplateau’s worden uitgevoerd in rood asfalt om meer nadruk op te leggen en de 
fietspaden worden breder om het autodeel optisch te versmallen.  

Maar zoals eerder genoemd zal het project nu verder uitgewerkt worden en zullen 
aanwonenden, die er nu nog niet allemaal nog wonen, t.z.t. een brief ontvangen waarin ook 
zij uitgenodigd worden om hier iets van te vinden. Tevens zal ook de info via de website van 
de wijkraad gedeeld worden. 

Een bewoner vraagt of er een betere wandelgelegenheid/route aangelegd kan worden 
waarbij je via het pad dat bij de Lavendel start door kan lopen richting Linden. Het huidige 
pad zit vol met kuilen en hij zou graag zien dat er een wandelroute aangegeven wordt. 
Gerian geeft aan dat het pad als struinpad is aangelegd. Dus bewust geen asfalt of harde 
bestrating.  



Tijdens de pauze werd er informatie ingewonnen bij de gastsprekers en de wijkraadleden. 
Ook de voorsteltekening Dijkskruin kon nader bekeken worden.  

Na de pauze vervolgden we de avond en leidde Yvette het project ‘Hartveilig’ in. Ze laat een 
overzichtskaart van de wijk zijn waar AED’s beschikbaar zijn. En waar het nog wenselijk is om 
er nog bij te hebben. 4 AED’s zijn m.b.v. buurtinitiatieven en financiële steun wijkraad 
aangeschaft. Dit jaar zijn er 2 gratis AED-trainingen geweest; nl. op 8 mei en 23 oktober. 
2020 streven we ernaar om 1x/2 maanden, dus 6 maal, een cursus te doen.  

André Coolen vervolgt met een interactieve quiz, via kahoot.it. Het aanwezige publiek kan zo 
meedoen met zijn/haar mobiele telefoon. Hij wees ons op een speelse manier op de 
verschillende zaken waarmee wij, als wijkbewoners, kunnen bijdragen aan een hartveilige 
wijk. Ook dat er 120 vrijwilligers zijn (4%) bij 112AED oproep en 35 via de site Hartslagnu.nl. 
In de wijk is dus nog zeker winst te behalen. Een bewoonster vraagt of het zin heeft om met 
haar leeftijd ( 80+) nog een cursus te doen en André benadrukt dat alles wat je doet een 
kans is. 

André zal ook in 2020 6x een gratis AED training geven. Opgave via nieuwe website. 

Hierna vervolgde Sjoerd Verheijen de avond. Hij gaat voort op de toekomst van de wijkraad. 
Hij haalt aan dat we van 11 naar 15 AED’s zijn gegaan en dat wanner er meer mensen 
geïnteresseerd zijn hij en André graag langs willen komen om informatie te verstrekken.  

De wijkraad heeft ook volop aandacht voor groen.  

Kernendemocratie wordt ook steeds belangrijker en Marie José wordt naar voren gevraagd 
om meer uitleg te geven. Ze haalt dan ook aan dat de wijkraadstem stijgt en de discussie is 
opgestart. Betrokkenheid bewoners is erg belangrijk en samen moeten we de schouders 
eronder zetten. We zullen dan ook via de nieuwsbrieven verslaggeving doen van dit 
onderwerp en ideeën zijn welkom.  

Sjoerd haalt aan dat we ook voor een stuk professionalisering willen gaan van de wijkraad en 
hopen met meer mensen werkgroepen te creëren, lopende projecten uit te breiden en te 
continueren. De wijk groeit nog steeds en heeft verschillende behoeften.  

 

Aansluitend wordt er de gelegenheid geboden om vragen te stellen: 

• Een bewoonster geeft aan dat bij de T-splitsing Lavendel/Marjolein de hagen te hoog 
zijn. Ze zou graag zien dat dit net als de Heggerank 50 cm hoog wordt. Ze heeft het 
ook aan Gerian doorgegeven. 

• Van de SWOC (stichting welzijn ouderen Cuijk) is mevr. Buné aanwezig. Het 
onderdeel Wonen/zorg/welzijn bestaat 2 jaar en van elke wijkraad is er iemand 
aanwezig in de “Groep van 30”, maar helaas niemand van de Heeswijkse Kampen. 
Deze groep van 30 heeft als doel om een huiskamerproject op te zetten voor 
ouderen die moeilijk contact leggen en niet direct een hobby hebben. Sjoerd geeft 
aan dat we helaas met een groep bestuursleden zijn die (bijna allemaal)  fulltime 
werken en niet aan de vraag kunnen voldoen om de vrijdagmiddag hier deel aan te 
nemen. Een bewoonster geeft aan dit wel te willen doen, maar ook graag nog meer 
mensen mee wil hebben. 

Ook haalt mevr. Buné aan dat er onlangs een artikel in de Gelderland stond i.v.m. een 
op te zetten hobbyclub in Cuijk. Evt. potentiële locatie is ze over in gesprek met de 



gemeente en ze is ook al gaan informeren bij andere hobbyclubs in de regio, maar ze 
zijn ook nog op zoek naar medewerkers/vrijwilligers.   

 

• Een bewoonster haalt ook nog aan dat er elke dinsdagochtend een ouderengym is 
voor 60-plussers.  

• De vrouw van Paul haalt nog aan dat we nu 16 nieuwsbrief bezorgers hebben, maar 
dat dit er altijd meer mogen worden.  

• Er wordt ook naar de huidige wijkagent gevraagd en hiervoor verwezen we door naar 
de nieuwe website.  

• Inwoners van de Klaver zouden graag zien dat de bomen in hun straat verwijdert 
worden. Dit zijn dezelfde bomen die reeds aan de Heggerank verwijdert zijn. Ze 
bezorgen veel afval, vallen grote dorre takken uit, wortelen zeer ver. Er mag zeker 
iets anders voor terugkomen, als deze variant maar verwijdert wordt.  

• Er wordt gesteld dat de woningbouw toe neemt, drukte op Lavendel neemt ook toe. 
Zijn er ideeën om filevorming te voorkomen. Komt er bijv. ontsluiting bij?  

Wethouder Jilisen geeft aan dat het probleem onderkent is. Links van de Cuijkse Tuin 
breidt de nieuwbouw nog uit. Rotonde “Nabuurs” loopt vol. Probleemoplossing zou 
kunnen zijn om een andere soort rotonde aan te leggen. 

Gevraagd wordt of er niet via de Raamweg ontsloten kan worden, maar dit geldt als 
industrie en kan je daar niet ontsluiten.  

• Een bewoner van de Ewinkel geeft aan dat nu de Heeswijk afgesloten is het des te 
drukker op de Ewinkel is. Het is op de Ewinkel onverlicht en smal. De weg is daar 
maar 3 meter breed. Ook hondenbezitters hebben hun lange hondenlijn niet acuut 
ingerold als er auto’s aankomen. Sjoerd geeft nog aan dat de Heeswijk ook afgesloten 
is i.v.m. de kinderen die daar de Cuijkse Tuin uit kunnen.  

• Een bewoner geeft aan dat hij in de krant las dat de gemeente Cuijk een 
begrotingstekort heeft en dat er bezuinigingen gepland zijn op de 
groenvoorzieningen. Wethouder Jilisen geeft aan dat dit voorstel uiteindelijk niet 
door de gemeente is geaccordeerd en dat er op uren bezuinigd gaat worden, maar 
dat dit “ons” niet gaat raken.  

• Er wordt aangegeven dat er veel aandacht  overal is om insecten terug te krijgen en 
of het een optie is om de geluidswalheuvels in te zaaien met bloemen. Deze heuvels 
worden nu door motorcrossers gebruikt en ze zou graag zien dat het een andere 
bestemming kreeg.  

• De vraag wordt ook nog gesteld of er een bushaltehokje geplaatst kan worden bij de 
Lavendelkade halte. Sjoerd haalt aan dat er ook al vragen zijn gesteld of bussen niet 
langer door kunnen rijden en ook de weekenden.  

• Een bewoner haalt aan of het geen idee is om een platform/werkgroep te hebben in 
het kader van veiligheid/fietsveiligheid als een onderdeel van de wijkraad. Er zijn 
zoveel mensen nu aanwezig met de nodige kennis.  

 



Sjoerd heeft de avond afgesloten door onze gastsprekers en aanwezigen te bedanken en nog 
uitgenodigd voor een afsluitende borrel 

 


