
Notulen  13-7-2020 

Aanwezig: Yvette van Rijckevorsel, Marie-José van Densen, Paul Moerdijk, Dhr. Muntinga, Mevr. Aarts
         en Diane Lamers (notulist) 

Alvorens deze vergadering begon hebben omwonenden van het Sering-park spreektijd bij ons 

aangevraagd om het overlast probleem wat zij en mede buurtgenoten ervaren bij ons aan te kaarten. 

Ze ondervinden overlast door jeugd dat zich ophoudt in het park. Enerzijds wordt er met fruit, 

afkomstig van de bomen in het park, gegooid en anderzijds zijn de tafeltennistafel en voetbalmuur 

ook een bron van overlast.  Yvette zal verschillende lijnen uitzetten bij de gemeente, wijkagent en 

jeugdwerkers om dit probleem aan te pakken. Zij zullen binnen nu en 2 weken meer van haar horen.  

Agenda: 

1. Opening (Yvette)

2. Goedkeuring notulen 15 juni 2020

3. Sjoerd (Yvette) : overdracht & etentje plannen

4. Bewonersavond: woensdag 4 november; 2 of 16 nov. vergadering? (Diane)

5. Wijkschouw 1-7-20:  update (Marie-Jose)

6. Platform overleg

7. Fietsbelang (Paul)

8. Luiercontainers

9. Kinderboerderij

10. Ingekomen poststukken (Diane)

 Binnenhaven (Yvette)

 Vervolg vacature penningmeester (Yvette)

 Ruchtbaarheid via FB/website voor externen (Diane)

11. Volgende nieuwsbrief

12. Actiepunten

13. Wvttk



1. Welkomstwoord

Yvette heet ons welkom en stelt Dhr. Muntinga en Mevr. Aarts (via Skype) voor. Zij hebben

beiden gesolliciteerd voor de functie penningmeester. Zij kijken 2 vergaderingen mee en wij

zullen daarna nog een gesprek voeren met hen en een keuze maken

2. Goedkeuring notulen 15 juni 2020

Er zijn geen op- en of aanmerkingen ten aanzien van de notulen van 15 juni. Dus bij deze

goedgekeurd

3. Overdracht met Sjoerd; huidige penningmeester: Yvette heeft inmiddels een overdracht

met Sjoerd gehad en tevens heeft hij de betalingen opgepakt.  Hij zal nog beschikbaar zijn

voor het inwerken van de nieuwe penningmeester.

Afscheid Sjoerd: we hebben een etentje gepland op zondag 30 augustus om 18.30 uur bij het

Boothuys. Diane gaat dit regelen Nagekomen bericht: het etentje is verschoven naar

zaterdag 17 oktober 19.15 uur.

4. Bewonersavond

De bewonersavond staat nu gepland op woensdagavond 4 november. De enige restrictie, bij

wijkaccommodatie de Nielt, is wel dat dit op inschrijving zou moeten i.v.m. het max.

toelaatbare aantal van 35-40 personen in die ruimte i.v.m. de nog steeds geldende

veiligheidsmaatregelen

Yvette en Marie-Jose zullen nog navraag doen bij de gemeente of dat basisschool de Waai of

het gemeentehuis zelf een optie is om meer mensen te kunnen ontvangen

Diane zal contact opnemen met de MFA de Valuwe of daar meer mensen terecht kunnen.

Diane zal tevens de bewonersavond agenderen voor de vergadering op 5 oktober en op ieder

zijn takenlijst zetten

De vergadering van maandag 2 november laten we staan omdat het een goede

voorbereidingsavond is op de bewonersavond



5. Wijkschouw 1-7-20 update

Het was een regenachtige dag voor de wijkschouw en het is dan ook niet gelukt om de

volledige route te fietsen. Op een later moment is de wijkschouw dan ook nog administratief

vervolgd. Al met al wel een positieve schouw.

Aanwezig waren onder meer onze nieuwe contactpersoon  bij de gemeente, wethouder

Solez en verkeersdeskundige. De punten die er nu uitgekomen zijn worden door de

contactpersoon, binnen de gemeente, uitgezet waarnaar wij van de betreffende specialisten

horen. Wij  zullen vanaf dat moment rechtsreeks met de specialisten communiceren; zonder

tussenkomst van de contactpersoon. Er werd wel aangeduid dat we iets te veel op onze hals

gehaald hadden en we meer een adviserende rol zouden moeten aannemen.

Paul vraagt of het niet mogelijk is om een contactlijst van de specialisten te krijgen, maar de

contactpersoon is voor de procesgang. Datgeen wat fout gaat of wethouder voor nodig is zal

via hem moeten. Hij  zoekt de juiste persoon bij het juiste vraagstuk.

Omdat het in het verleden duidelijk niet goed liep op het gebied van communicatie zullen we

vanaf nu meer dan “een paar keer per jaar” overleg hebben met onze contactpersoon.

6. Platformoverleg

Marie-José heeft in februari en juni al mails naar de huidige platformoverleg voorzitter,

Willem Kusters, gestuurd met vragen rondom de taken van de voorzitter en secretaris. Toen

kwam er enkel het antwoord uit dat het alleen voorzitten en notuleren behelst. Maar met

het feit dat we over niet al te lange tijd het Land van Cuijk zullen zijn en het gemeentehuis in

Boxmeer zal staan denken wij dat er meer voor nodig zal zijn. Kortom voor nu heeft zij voor

haar en Yvette een officiële aanmelding gedaan om het voorzitter- en secretarisschap over te

nemen. De aanwezigen bij deze vergadering zijn het er allemaal mee eens dat zij hiervoor

gaan.



7. Fietsbelang

Paul heeft onlangs een overleg gehad van Fietsbelang. Hier was van elk dorps – of wijkraad

iemand aanwezig. Geconstateerd werd dat er maar slecht contact gemaakt kon worden met

de verkeersdeskundige v/d gemeente. De gemeente heeft gevraagd een werkgroep op te

richten, maar nu die er is, is er weinig medewerking.

Tevens was er een lange lijst met punten, voor elke wijk/dorp, die nog aangepakt zou

moeten worden. Maar ondanks dat er een adviesburo betrokken is bij deze punten dient er

een priotering aangebracht te worden, omdat niet alles gedaan kan worden. Deze priotering

moet voor het volgende overleg, in augustus, gereed zijn alvorens deze aangeboden kan

worden tijdens de raadscommissievergadering van 7 september.  Ook zal er tijdens deze

vergadering gekeken worden naar het verkeersplan 2011 en hoe ze nu verder willen met de

werkgroep.

8. Luiercontainers

Tijdens de wijkschouw is er gesproken met wethouder David Solez  over het luierinzamelpunt
aan de Heemst/Lavendel. De gemeente heeft beaamd dat de communicatie richting
omwonenden veel beter had gekund.

De luiercontainers zijn afkomstig uit de Valuwe. In overleg met de wijkraad van de Valuwe
werd daarom gezocht naar een nieuwe locatie voor een aantal containers. Tegelijkertijd
kwam vanuit onze wijk het verzoek voor het realiseren van een luierinzamelpunt in de eigen
wijk.

Mevrouw Vervoort, specialist milieu, is pas sinds kort werkzaam bij de gemeente . Ze is
begonnen in 'corona-tijd' waardoor overdracht van dossiers met beperkte communicatie is
gebeurd. Zij kreeg te horen dat de verplaatsing van de containers zo snel mogelijk moest
plaatsvinden en dat dit alles in overleg met de wijkraden allemaal al geregeld was. Zij
handelde dus ter goeder trouw en heeft ervoor gezorgd dat het allemaal zo snel mogelijk
werd geregeld.

Dat de communicatie met de wijkraad en dus met de omwonenden van onze wijk slechts
zeer beperkt is geweest wist zij helaas niet, waardoor we met zijn allen overvallen werden
door de goedbedoelde voortvarendheid.

Ondergronds inzamelen van luiers en incontinentiemateriaal is onwenselijk geeft de
gemeente aan. De huidige rolcontainers kunnen goed en eenvoudig schoon gespoten
worden wat eventuele geuroverlast tegengaat. Dit is met ondergrondse containers niet
mogelijk.



Daarom wordt onderzocht of het verplaatsen van de containers naar een andere locatie 
mogelijk is. De locatie die we op het oog hebben is nabij basisschool De Waai. De directie van 
de Waai heeft al aangegeven hier geen bezwaar tegen te hebben. De wijkraad informeert 
omwonenden om een herhaling van de situatie te voorkomen. 
Wanneer er geen onoverkomelijke bezwaren blijken te zijn voor het verplaatsen van de 
containers, worden ze direct verplaatst. Indien die er wel zijn, wordt er naar een passende 
oplossing gezocht in samenspraak met omwonenden van de huidige locatie en/of 
omwonenden van de nieuwe locatie. 

Voor de textielcontainers zal de locatie niet wijzigen, maar wel een hoge haag in het najaar 
gepoot worden om ze aan het zicht te onttrekken. 

Voor de glasbakken geldt dat deze na 21.00 uur niet meer gebruikt mogen worden. Dit zullen 
we ook nog in onze nieuwsbrief vermelden zodat het bij iedereen bekend is. 

Marie-Jose zal een brief maken voor de omwonenden,  van de Waai, maken en indien ze 
bezwaar hebben wat dan de reden is. Reactietijd 1 week. 

Paul gaat bij de basisschool/kinderdagverblijf kijken voor een geschikte locatie. Hij streeft 
ernaar om dit deze week te doen. Ook zal er ruggenspraak met mevr. Vervoort gepleegd 
moeten worden of zij akkoord gaat met deze evt. locaties. In elk geval moet er een 
vrachtwagen bij de container kunnen komen. 

Yvette zal de bewonerscommissie van de Lavendel op de hoogte brengen van deze plannen. 

9. Kinderboerderij

Yvette heeft contact gezocht met de afdelingsleider van basisschool de Waai m.b.t. dit

onderwerp aangezien het enigszins stil gevallen was. De afdelingsleider heeft nu te kennen

gegeven niet meer verder te willen. Er wordt een nieuwe leerlingenraad gevormd die ook

hun eigen agendapunten gaan maken. Yvette wilde alleen een faciliterende rol innemen,

maar niet zelf opzetten. Tevens wil de eigenaar van de grond ook geen leidende rol.

Wethouder Solez heeft wel aangegeven dat er ook 1 in de Valuwe zit niet al te ver van de

Heeswijkse Kampen af en dat er ook gekeken moet worden naar de haalbaarheid i.v.m. de

nog startende nieuwbouw in dit gebied.

Mevr. Aarts geeft aan dat ze ervaring heeft met kinderboerderijen en zal zich er over gaan

buigen of het een haalbare kaart is.



10. Ingekomen poststukken

Binnenhaven:

Adviesrapport, geschreven door Yvette, is inmiddels verzonden naar iedereen die een reactie

gestuurd heeft en naar de betreffende persoon bij de gemeente.

N.a.v. dit rapport zijn er nog veel mails binnengekomen waarin wijkbewoners aangeven dat

ze nog graag hun adres opgenomen zien in dit rapport.

Wethouder heeft al aangegeven dat er geen voorzieningen worden geplaatst omdat het niet

te regelen en reguleren is.

Gezien de grote belangstelling en het onduidelijke kader adviseert Yvette nog een enquête te 

doen om een definitief rapport te kunnen maken. Hier zal ze na de zomer mee verder gaan. 

Evt. Hulp in marktonderzoek is ons door een wijkbewoner aangeboden, maar ook zijn 

complimenten.  

Een wijkbewoner heeft ons een mail gestuurd i.v.m. overlast in de binnenhaven. Er liggen nu 
al meerdere boten, meerdere weken. Terwijl de regels nu zijn : alleen boten mogen liggen 
tussen zonsopgang en zonsondergang, Diane zal antwoorden dat hij de Fixi-app moet 
gebruiken om dit aan te kaarten zodat de gemeente indien nodig ook kan handhaven. We 
zouden dit ook nog op onze website “Openbare ruimte” kunnen vermelden.  

    Vervolg vacature penningmeester 

Zie Welkomstwoord 

Ruchtbaarheid via FB/website voor externen 

We krijgen de laatste tijd veel verzoeken op allerlei gebieden om dit op onze FB-pagina en/of 

website te delen. Hoe hier mee om te gaan? Delen zullen we van relevante zaken doen, maar 

we nemen geen stelling in.   



11. 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 van Fysio Hofmans & van Benthum

 Wijkschouw

 Cuijk Beweegt (Youp)

 IVN speeltuin Rivieren en stenen

 Avond Kernendemocratie aankondigen

Voor de volgende nieuwsbrief is een item v/h Energiehuis, op de voorpagina, een idee. 

12. Actiepunten
We maken nu gebruik van de takenlijst, in de webmail, en spreken nu af om 1x per kwartaal
een update te verschaffen. Zodat we controle kunnen houden op doorlooptijden en evt. bij
kunnen sturen wanneer we dit nodig achten.
Tip Marie-Jose : Via Taken -> Bewerken -> voortgang in % kan je ook aangeven hoever je er
mee denkt te zijn en krijg je een voortgangsbalk

13. Wvttk:
- We hadden het vermoeden dat na het rondbrengen van de laatste nieuwsbrief er

teveel nieuwsbrieven over waren. Paul heeft ze nageteld en komt op een kleine 3000
verspreid. Normaliter verspreidt hij ook bij de Jumbo en kapper Lavendel. Deze keer
Jumbo en Boothuys, omdat er geen lectuur bij de kapper mocht liggen. Kortom de
3500 zijn dan niet te veel en misschien heeft de drukker zich vergist?? Voor nu geen
aanvullende actie ondernemen.

- Er wordt aan gedacht om de partytenten van de wijkraad te verhuren. Yvette had al
aanvragers. Logistiek is dit niet mogelijk via de onlangs geregelde opslag; werkgever
Paul.
Sjoerd heeft ze nog thuis liggen en zou graag zien dat ze opgehaald gaan worden. En
er ligt ook nog wat in de Nielt.
We maken er een taak van om te kijken hoe we de verhuur kunnen opstarten.



 Onder toezicht van de wijkraad en i.s.m. basisschool de Waai en de gemeente willen 
we de verkeersveiligheid weer oppakken met de ouders en omwonenden van 
basisschool de Waai. De directeur van de Waai is proactief en er dient een commissie 
opgetuigd te worden die inventariseert of er daadwerkelijk een probleem is. De 
directeur heeft zich ook uitgesproken over het gebruik van brigadiers en hier ziet hij 
niets in mede omdat de organisatie niet te doen is. 

 Een bewoner van de Ewinkel heeft ons laten weten  dat er een pluktuin op een 
braakliggend perceel, bij hem, gaat komen. De gemeente is hiermee akkoord. Hij 
heeft er al 19 bijenkasten staan en daar komt nu een pluktuin bij. Er wordt inmiddels 
gewerkt aan de realisatie. Wij zullen dit ook in de nieuwsbrief meenemen. 

 De volgende vergadering is op 7 september, 19.30 uur in de Nielt 


