
Notulen vergadering 15-6-2020 

Aanwezig: Yvette van Rijckevorsel, Marie-José van Densen en Diane Lamers (notulist) 

Afwezig : Paul Moerdijk en Sjoerd Verheijen 

Agenda: 

1. Opening (Yvette)

2. Goedkeuring notulen 11 mei 2020

3. Sjoerd (Yvette)

-Overdracht

-Afscheid

4. Sollicitatie penningmeester(Yvette)

5. Wijkschouw

6. Platform overleg

7. Bewonersavond

8. Volgende nieuwsbrief

9. Ingekomen poststukken (Diane)

- Binnenhaven (Yvette)

-Vlaggenmast Arcis Videre (Yvette)

-Ruilbibliotheek (Yvette)

-Luiercontainers (Marie-Jose)

-Stenen korven langs de Nielt (Marie-Jose)

10. AED’s en reanimatietrainingen

- Financiering buitenkast Berenklauw (Yvette)

-AED-cursus: werkwijze verandering? (Diane)

11. Externe communicatie

- Facebook: Budget promotie bepalen (Diane/Yvette)

- Website: beperkingen(Diane)

12. Actiepunten w.o. locatie vergadering 13 juli (Diane)

13. Wvttk



1. Welkomstwoord

Yvette heet ons welkom en deelt mede dat de jongedame die de vorige vergadering

meekeek  te kennen gegeven heeft te gaan focussen op haar opleiding. Dat houdt in dat ze

voor nu geen actieve bijdrage wil leveren. Ze zal wel Instagram voor ons blijven bijhouden.

2. Goedkeuring notulen 11 mei 2020

Er zijn geen op- en/of aanmerkingen ten aanzien van de notulen van 11 mei. Dus bij deze

goedgekeurd.

3. Overdracht met Sjoerd: Helaas is de overdracht met Sjoerd nog niet gelukt. Er staan nu nog

wat facturen open en Diane zal Sjoerd appen om dit nog op te pakken.

Afscheid Sjoerd: dit willen we, in oktober, in de vorm van een etentje doen; na de

bewonersavond. Locatie zal nog nader worden bepaald. Genodigden, naast de wijkraad,

zullen uitgenodigd worden. Diane zal hier een uitnodiging voor maken.

Marie-José zal een cadeau regelen en wanneer de datum bekend is zal zij dit met de

gemeente communiceren.

4. Sollicitatie penningmeester

Op de sollicitatie penningmeester hebben we een reactie gekregen. Yvette zal een eerste

kennismakingsgesprek doen en indien van toepassing zal er een 2e gesprek plaatsvinden met

Yvette en 1 van de andere wijkraadleden erbij. We streven een besluit te nemen na de

zomervakantie.

5. Wijkschouw

Helaas is er nog geen concrete datum voor de wijkschouw, vanuit de gemeente,

gecommuniceerd. Yvette haalt aan dat ze maar bepaalde dagen/tijden kan en Marie-José zal

contact opnemen met de gemeente omdat het kort dag wordt.

Paul heeft inmiddels al een checkronde door de wijk gedaan en deze update met Marie-José

gedeeld. Marie-José wil nog 1 keer reviewen en dan opsturen. Tevens wordt Marie-José er

op geattendeerd dat er een mapje ‘wijkschouw’ in de webmail aanwezig is waarin reacties

van wijkbewoners zijn verzameld. Ook deze nog even nalopen.



6. Platform overleg Cuijk

Voorzitter en secretaris van het platformoverleg hebben te kennen gegeven te stoppen.

Yvette en Marie-José willen zich hiervoor kandidaat stellen. Marie-José zal hiervoor contact

opnemen met Toke Putman (secretaris platformoverleg) om hun interesse door te geven.

7. Bewonersavond 2020

Deze avond willen we in oktober 2020 plannen. Diane zal contact opnemen met De Nielt om

een datum af te spreken. Voorkeur gaat naar een dinsdag- of woensdagavond uit.

8. Volgende nieuwsbrief

Kopij aanleveren voor 5 september. 3e Week augustus nog een reminder op FB plaatsen voor

kopij aanleveren. Evt. items voor deze nieuwsbrief:

 Voorpagina: Jeugd & beweging

 Wijkschouw

 Cuijk Beweegt (Youp)

 IVN speeltuin Rivieren en stenen

 Avond Kernendemocratie aankondigen

Yvette zal fysio Hofmans & van Benthum benaderen of zij een artikel willen schrijven voor de 

voorpagina. 

Avond Kernendemocratie zal voor de gehele gemeente Cuijk zijn en dus niet alleen voor de 

wijkbewoners Heeswijkse Kampen. Marie-José gaat achter een datum aan en of deze kan 

plaatsvinden in onze wijk.  

Tevens haalt Marie-José aan dat een artikel over Mijnbuurtje.nl ook een optie is. Wanneer 

Marie-José uitlegt wat dit initiatief inhoudt lijkt er veel overlap te zijn met het initiatief 

Samen Cuijk. Yvette oppert dan ook om een overleg te organiseren met haar als 

vertegenwoordiger van Samen Cuijk, Marie-José , een vertegenwoordiger van Mijnbuurtje, 

Henk Geene en beleidsmedewerker gemeente. Marie-José plant dit overleg.  

Huidige nieuwsbrief is vorige week rondgebracht en het bevreemd ons dat er zoveel 

overgebleven is. Moeten we de besteleenheid verlagen? We vragen Paul om verduidelijking. 



9. Ingekomen poststukken

Binnenhaven: Na een oproep in de nieuwsbrief en op FB is er een grote reactiestroom op

gang gekomen via de mail. Yvette wacht deze week nog af of er reacties bijkomen en zal dan

alles inventariseren en doorsturen naar de contactpersoon bij de gemeente. Gemeente zal

vervolgacties bepalen en we hopen dat we hierin betrokken worden.

Vlaggenmast Arcis Videre: Er is een geschil tussen de VvE en bewoners van Arcis Videre en

omwonenden en andere bewoners van de Arcis Videre en de gemeente aangaande een

vlaggenmast en vergunning hiervoor. Voorstanders hebben Yvette gevraagd of zij als

onpartijdige kan bemiddelen om een juridisch conflict te voorkomen en een oplossing te

vinden waar iedereen tevreden mee is. De oplossing lijkt inmiddels nabij. De vlaggenmast zal

ingekort worden en verplaatst worden mits alle bezwaarhebbenden hiervoor tekenen. Yvette

heeft hier geen bijdrage meer aangeleverd, maar mocht er hulp van haar gewenst zijn dan

staat ze ter beschikking.

Ruilbibliotheek: Een bewoner van de Cuijkse Tuinen heeft ons benaderd of het mogelijk is

om een ruil bibliotheek op te zetten. Hij refereert  aan een reeds bestaande ruilbibliotheek in

Katwijk en hij zou graag willen weten wat de voorwaarden zijn.

Wanneer de ruilbibliotheek of minibibliotheek op eigen grond geplaatst wordt is er geen

nadere toestemming/goedkeuring o.i.d. nodig en kan een dergelijke bibliotheek ingericht en

beheerd worden. Wanneer deze ruilbibliotheek op gemeentegrond geplaatst moet worden

zal er toestemming van de gemeente verkregen moeten worden.

Yvette heeft in samenspraak met de bewoner nu een enquête op FB geplaatst om te kijken

of er meer mensen interesse hebben in dit idee. Daarna zal hij contact over een mogelijk

vervolg met ons opnemen en of wij daar dan iets in kunnen betekenen (bijv. financiering of

de aanvraag indienen bij de gemeente). Wellicht wil Paul met dit onderwerp aan de slag. We

zullen dit aan hem voorstellen.

Luiercontainers: We hebben een mail van de specialist milieu gemeente Cuijk ontvangen
met een excuus dat de omwonenden niet zijn geïnformeerd over de plaatsing/locatie van de
luiercontainers en dat deze containers op woensdag 17 juni geplaatst worden in de nabijheid
van de glascontainers, op het Jumbo-terrein. En het verzoek of wij daar ruchtbaarheid aan
willen geven via onze social media/website. Ook hebben meerdere omwonenden laten
weten dat ze het niet eens zijn met het feit dat ze niet geïnformeerd zijn.  Marie-José gaat
hier achteraan en kijkt hoe we dit op een zo’n goed mogelijke manier kunnen oplossen.

Stenen korven langs de Nielt: We hebben een mail ontvangen  van een wijkbewoner ten
aanzien van de steenkorven en het ijzerwerk dat inzakt bij onder meer de Nielt.  Diane zal
deze mail nog beantwoorden en Marie-José neemt dit punt mee met de wijkschouw.



10. AED’s en reanimatietrainingen

- Financiering buitenkast Berenklauw : We wachten nog op de offerte die Paul bij André

opvraagt.

-AED-cursus: werkwijze verandering? We hebben nog 3 reanimatiecursussen in het najaar

gepland staan en de vraag is of we deze door kunnen laten gaan door de huidige Corona-

crisis en bijbehorende veiligheidsmaatregelen. We zullen dit voorleggen aan André hoe hij

hier in staat. Uiterlijk eind augustus moeten we duidelijkheid hebben i.v.m. de eerste cursus

in september.

11. Externe communicatie

-Facebook: Budget promotie bepalen: We hebben nu besloten om €50 a €60 euro per jaar
beschikbaar te stellen voor promotie van FB-berichten. Op dit moment is er een privé
bankrekening aan gekoppeld om gebruik te maken van de promotie dit moeten we t.z.t.
aanpassen in het wijkraadrekeningnr.

-Website: beperking : Het is gebleken, tijdens het aanmaken van de werkgroepen op de
website, dat wanneer er een sub-subcategorie in het menu gemaakt moet worden dat dit
niet kan. Hiervoor is onze website niet ingericht. Mochten we hier in de toekomst vaker
tegenaan lopen dan kunnen we dit, tegen betaling uiteraard, aan laten passen. Voor nu
vinden we het niet noodzakelijk om aan te laten passen.

12. Actiepunten: De actiepuntenlijst die we begin van dit jaar hebben gemaakt om overzicht te
creëren in het groeiende aantal onderwerpen bouwen nu langzaam af en de Takenlijst in de
webmail wordt leidend. Daarom is het van groot belang om de correspondentie goed met
datum te vermelden en pas te voltooien als de complete actie klaar is en niet al wanneer
alleen jij je actie hebt uitgezet.

13. Wvttk:

 De volgende vergadering, op maandagavond 13 juli,  kan niet in de Nielt plaatsvinden 
en dus zijn we bij Marie-José van harte welkom om 19.30 uur.  

 Organisatie comité van de Buurtcamping is bezig om een stichting op te zetten 
waarna de tijdelijk gestalde subsidie van de wijkraadrekening naar de 
Buurtcampingrekening overgemaakt moet worden. Dit zullen we t.z.t. met de 
penningmeester bespreken.  



 Er is enige onduidelijkheid over de initiatieven Samen Cuijk en Samen kunnen we het 
in Cuijk. Samen kunnen we het in Cuijk is een initiatief waarbij burgers bij o.a. oudere 
mensen een bezoek brengen. 
Samen Cuijk is een platform opgezet door Sociom en de gemeente. Vrijwilligers 
kunnen zich hier aanbieden, maar ook vragen kunnen geplaatst worden. De pagina 
van de wijkraad Heeswijkse Kampen op dit platform moet nog “gevuld” worden en 
dit zal Diane doen nadat Yvette de inlogcodes op de drive heeft gezet.  

De volgende vergadering vindt plaats op maandag 13 juli om 19.30 uur bij 
Marie-José 




