
Notulen vergadering 11-5-2020 

Aanwezig: Yvette van Rijckevorsel, Marie-José van Densen, Paul Moerdijk, mevr. Shafiei en 

Diane Lamers (notulist) 

Afwezig : Sjoerd Verheijen 

I.v.m. de Corona-crisis vindt deze vergadering via Skype plaats

Agenda: 

1. Organisatiestructuur wijkraad (Diane)

2. Afscheid Sjoerd (Yvette)

3. Welkom Medisa (Yvette)

4. Ingekomen poststukken (Diane)

- Gemeentelijke herindeling (Marie-José)

5. AED’s en reanimatietrainingen

- Terugkoppeling overleg met André (Paul)

a. Reanimatietrainingen

b. Vervanging AEDs

c. EHBO trainingen

- Financiering buitenkast Berenklauw (Yvette)

6. Externe communicatie

- Facebook (Diane/Yvette)

- Website (Diane)

- Nieuwsbrief (Yvette)

a. Kopij

b. Bezorging

7. Wijkschouw – stand van zaken (Marie-José)

8. Vrijwilligersinitiatief Samen zijn we sterk Cuijk (Yvette)

9. Actiepunten (Diane)

10. Wvttk



1. Organisatiestructuur wijkraad

Doordat de wijkraad weer meer en meer gezien wordt door wijkbewoners en externe 

partijen is er enige structuur nodig in de webmail. De webmail werd al enigszins 

bijgehouden door Diane, maar er was nog geen duidelijke afspraak m.b.t. de werkwijze. 

Aangezien Diane al enige taken deed die bij de taakomschrijving van secretaris horen 

heeft ze te kennen gegeven om secretaris te willen zijn. Allen gaan akkoord met deze 

benoeming.  

2. Afscheid Sjoerd

Ons huidige wijkraadslid en penningmeester, Sjoerd Verheijen, heeft te kennen gegeven 
dat hij zijn bakens gaat verzetten en dat hij zijn taken voor de wijkraad zal neerleggen. Hij 
heeft te kennen gegeven dat zolang er geen nieuwe penningmeester is gevonden hij nog 
het een en ander zal doen. We danken hem voor de ruim 8 jaar inzet en hopen in de 
nabije toekomst op gepaste wijze afscheid van hem te kunnen nemen.

In de tussentijd zal Yvette de overdracht van lopende zaken met Sjoerd regelen. Het 
postadres dat nu op Sjoerd staat zal omgezet worden naar Diane. Marie-José zal dit bij 
de gemeente om laten zetten. Bankpost zal, voorlopig, nog wel bij Sjoerd blijven tot er 
een opvolger is.

Yvette zal de vacature penningmeester opstellen voor nieuwsbrief, website en

Sociom/krant



3. Welkom

Yvette heet mevr. Shafiei van harte welkom. Ze is sinds 2 jaar woonachtig in onze wijk.
Ze kijkt enkele malen mee om een goede indruk van ons werk te krijgen en beslist dan
of ze actief lid van onze wijkraad wil worden.
Ze draagt nu het idee aan om ook Instagram te gaan gebruiken om ook de jongere aan
te spreken. Ze heeft een account aangemaakt voor de wijkraad. Zij zal de
instagrampagina beheren en de inloggegevens naar ons mailen.

4. Ingekomen poststukken

Hardrijden: 
Een wijkbewoonster heeft ons gemaild n.a.v. een nieuwsbericht op de website van de 
gemeente dat er op de Molenstraat in Beers betonblokken werden geplaatst om de 
snelheid in te perken. Op de Bostulp, Heggerank en Lavendel wordt ook veel te hard 
gereden. Misschien dat de wij nu iets kunnen doen richting gemeente om dat op deze 
wegen ook te plaatsen. 
Reactie wijkraad: vermoedelijk is het plaatsen van betonblokken op deze wegen niet 
mogelijk i.v.m. voldoende ruimte te moeten hebben voor het manoeuvreren van 
voertuigen van hulpdiensten en vrachtwagens. Maar we gaan dit punt meenemen in de 
wijkschouw, die begin juli zal plaatsvinden. Immers is dit een vaak aangedragen punt en 
hier moeten we zeker iets mee. Diane zal dit aan haar terugkoppelen. 

KVK/wijkschouwpunten: 
- Voormalige voorzitter van de wijkraad heeft ons gevraagd de KVK-gegevens aan

te laten passen. Dit is al in gang gezet door Sjoerd en we zullen dit verder
afhandelen.

- Ook droeg hij nog enkele punten aan voor de wijkschouw:

 Verlichting bij diverse oversteek punten in de wijk is slecht.  De oversteek
plek bij de oude vuilnisbelt, vanaf het skatepark over de Heggerank richting
de Klaver is er een die gevaarlijke situatie geeft met name in het donker

 Hondenpoep in de wijk en de weinige afvalbakken die er zijn met
mogelijkheden om deze hondenpoep te deponeren. Via Fixi heeft hij contact
gehad met de gemeente, maar niet het gewenste resultaat.

En wanneer het planbaar zou zijn zou hij graag meegaan met de wijkschouw. 

Reactie wijkraad: we nemen de aangedragen punten mee in de wijkschouw en zullen dit 
t.z.t. terugkoppelen, maar gezien de grootte van de groep kunnen we helaas niet nog
meer mensen meenemen. Wel kunnen we hem aanbieden om een ronde door de wijk
te maken voordat de wijkschouw plaatsvindt. Diane zal dit terugkoppelen aan hem.



Maasheggen enquête: 
We hebben een enquête ontvangen m.b.t. de Maasheggen en het aanleggen van 
toegangspoorten. Helaas is deze mail amper 6 dagen voor de deadline gestuurd en 
daarom waren wij niet in staat om de wijkbewoners om hun mening te vragen.  
Paul zal de enquête invullen op de Maasheggen website en Diane zal de projectleider 
mailen met de vraag of het nog zin heeft om in dit stadium alsnog een enquête te doen 
via FB/website en aangeven dat we een actieve bijdrage willen leveren voor evt. 
toekomstige zaken m.b.t. dit thema.  

Gemeentelijke herindeling: 

18 april hebben we een brief namens de werkgroep Kernendemocratie per mail 
ontvangen. In de brief worden we geïnformeerd over de stand van zaken rondom 
Kernendemocratie voor de nieuwe gemeente Land van Cuijk. De brief is gestuurd aan 
alle dorps- en wijkraden van Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis. Ook 
zou hier een verslag van de laatste bijeenkomst, op 3-9-2020, in de bijlage toegevoegd 
worden, maar deze zat er niet bij. Yvette zet dit verslag op de drive in de webmail. 

5. AED’s en reanimatietraining

 Deelname certificaat: 1 Deelnemer heeft nog steeds zijn deelnamecertificaat
niet ontvangen van de cursus in februari dit jaar. Paul zal dit verder
uitzoeken

 AED vervanging de Nielt: we hebben besloten om deze AED niet te
vervangen i.v.m. meerdere AED’s die in de buurt aanwezig zijn

 AED vervanging Tandplaats: André Coolen heeft een offerte aanvraag
gedaan voor een gereviseerde AED. We wachten nog op de offerte.

 Documentatie controle AED’s:  Wanneer een AED gebruikt is gaat er een
signaal naar Philips en zij zullen batterij en pads vervangen. André houdt
verder geen documentatie bij.

 EHBO-training: geven we geen vervolg aan i.v.m. de huidige Corona-crisis

 AED Kruisdistel: we hebben helaas bericht gekregen van de bewoonster, die
zich eerder had aangemeld om een AED aan haar gevel te plaatsen, dat ze
hoogstwaarschijnlijk gaat verhuizen. Daarmee komt dit aanbod dan ook te
vervallen.



 Bereklauw AED-buurtinitiatief is helaas niet gelukt, maar Yvette heeft wel
een bewoner aldaar gesproken die een AED in huis heeft hangen. Ze heeft
met hem overlegd of het een optie is om deze buiten te hangen. Het zou
voor hem een optie zijn om te doen wanneer hij de buitenkast (t.w.v. €500)
van de wijkraad kan krijgen. Deze buitenkast blijft wel eigendom van de
wijkraad, dus hij is in bruikleen. Dus wanneer de bewoner verhuisd krijgen
we hem retour. Allen gaan akkoord met deze optie. Yvette zal contact
opnemen met de bewoner, Paul regelt de kast en Sjoerd zal gevraagd
worden om de betaling te doen.

 AED-cursus 10 juni a.s.: er hebben zich 6 personen aangemeld voor deze
datum. Onduidelijk is of deze cursus door kan gaan. Paul zal dit navragen bij
André Coolen. Indien nodig zal Diane de cursisten op de hoogte brengen en
verplaatsen naar een andere datum.

6. Externe communicatie

Facebook:  De oprichter van de Wijkraad FB-pagina heeft onlangs het beheer 
overgedragen aan Yvette. Hij blijft wel eigenaar van de pagina. Als dank voor zijn opstart 
en inzet willen we hem een flesje wijn aanbieden. Yvette zorgt hiervoor. 

Tot op heden hebben we 366 volgers, waarvan 64% vrouw en 36% man in de leeftijd 
tussen 25 en 64 jaar. Sinds 1-1-20 : 148 volgers erbij gekregen. Dit is een toename van 
40%. En op de dag is er een dipje te zien tussen 13 en 18 uur. 

Binnen Facebook bestaat er de mogelijkheid om berichten te promoten. Hier wordt een 
financiële bijdrage voor gevraagd. De oprichter heeft uit eigen portemonnee zo’n 
promotie gedaan en er is goed te zien dat het bericht een veel groter bereik krijgt. De 
vraag aan ons allen is of we een budget hiervoor willen reserveren. Dit zien we wel 
zitten, maar de hoogte van het budget moeten we nog bepalen. Hier komen we de 
volgende vergadering op terug. 

En ernaar streven om niet 2 berichten op 1 dag te plaatsen. 

Website: we hebben t.o.v. de vorige maand, april, 10% meer bezoekers gehad. Het 
aantal bezoekers is over de hele linie stabiel. Met name de paasmandjesactie van 
afgelopen maand heeft deze toename in bezoekers veroorzaakt. 



Nieuwsbrief: we hebben nu te weinig kopij voor de nieuwsbrief die we tussen 26 mei en 
1 juni willen laten drukken. Yvette zal een oproep op FB plaatsen voor aanleveren kopij. 
Evt. zouden we iets over Fietsbelang kunnen plaatsen, ondernemers vragen maar geen 
reclame uitingen en de IVN heeft eerder aangegeven iets te sturen maar nog niets 
gezien. 

Qua bezorging is nu het voorstel dat Paul de bezorgers benadert om te vragen of zij het 
zien zitten in deze Corona-tijd om de nieuwsbrief rond te brengen. Op FB en website zal 
de nieuwsbrief ook gezet worden, maar we willen zoveel mogelijk mensen de 
gelegenheid geven om hem te kunnen lezen. Er wordt nog voorgesteld om een poll op FB 
te doen wie überhaupt de nieuwsbrief op papier wil hebben, maar onze FB-populatie 
heeft niet een groot bereik. 

7. Wijkschouw – Stand van zaken

Marie-José en Sjoerd hebben begin dit jaar een administratieve wijkschouw al gedaan 
met betrokkenen van de gemeente en begin juli zal er weer een fietsronde door de wijk 
gemaakt worden waarbij alle punten worden doorgenomen. Yvette zal dan Sjoerd gaan 
vervangen. Voordat deze wijkschouw zal plaatsvinden willen wij ons als wijkraad alvast 
op de hoogte stellen van de al dan wel of niet uitgevoerde aandachtspunten. Paul zal 
vóór juli een ronde door de wijk maken. Hij zal een update van alle verzamelde punten 
van Marie-José krijgen. 

8. Vrijwilligersinitiatief Samen zijn we sterk Cuijk

Dit is geen initiatief vanuit de wijkraad, maar vanuit onder meer Sociom en KBO. Yvette 
heeft zich hiervoor opgegeven, op persoonlijke titel. En zondag 26 april hebben deze 
vrijwilligers in heel Cuijk mensen die het moeilijk hebben als gevolg van de corona-crisis 
een hart onder de riem gestoken door hen een beschermengeltje aan te bieden en een 
flyer. 

Yvette is van mening dat, na dit initiatief, er na bijv. 2 weken weer eens een follow up 
zou moeten plaatsvinden hoe het met de bezochte bewoners is. Zijn er nog hulpvragen 
waar we bij kunnen helpen en mocht men geen behoefte meer hebben dan is dat ook 
prima. 

Dit vrijwilligersinitiatief is ontstaan ten tijde van deze Corona-crisis, maar het is de vraag 
hoelang dit initiatief blijft bestaan. Misschien is het een idee om dit t.z.t. onder de 
paraplu van de wijkraad te brengen. 



Ook kregen we een mail van Peter van Grinsven (wijkraad Cuijk Centrum) of het een idee 
is om geld beschikbaar te stellen uit het Budget Sociale Vernieuwing (mits goedgekeurd 
door de leden en volgens de gestelde voorwaarden door de gemeente Cuijk) om 
acties, zoals Samen Cuijk, financieel te ondersteunen. In het verleden bleek nog wel eens 
(althans bij de WCC) dat er niet 'zo maar' projecten zijn te vinden die 
aan de voorwaarden kunnen voldoen. We vinden dit een goed idee, mits er concrete 
plannen zijn waaraan dit geld besteed zal worden. En we zijn benieuwd hoe de andere 
wijkraden hierin staan. Diane zal Peter van Grinsven mailen met deze vragen. 

9. Actiepunten:

- Hof van Heden: Sjoerd zou het verslag maken van deze avond. Yvette zal navraag
bij Sjoerd doen wat de status is

- Luierinzamelpunt: Marie-José zal bij Joop Bosmans navraag doen wat de status is
van het plaatsen van het inzamelpunt

- Verkeersveiligheid/brigadiers de Waai: ligt stil i.v.m. de huidige Corona-crisis.
Prioriteiten liggen nu op een ander vlak

- Buurtcamping: de buurtcamping, in juli dit jaar, is geannuleerd. Het
organisatiecomité zal nu zelf een stichting oprichten waarna wij de verkregen
subsidie naar hen over kunnen maken.

- Kinderboerderij: ligt stil i.v.m. de huidige Corona-crisis
- Plaatsing AED Nielt 92: De monteur heeft inmiddels de cadeaubon ontvangen

voor de aanleg van de AED. Punt gaat van actielijst af.
- Beter openbaar vervoer en Extra vuilnisbakken: beide bewoners krijgen een

update van Diane toegestuurd. Het punt van de extra vuilnisbakken zal
meegenomen worden in de wijkschouw

- Ontvangen subsidie controle speeltoestellen: Yvette zal navraag bij Sjoerd doen
hoe dit precies zit

- Werkgroep Fietsbelang: Onlangs zijn er verkeersknelpunten verzameld van alle
wijk- en dorpsraden en naar verkeersdeskundige  van de gemeente, gestuurd.
Ook was er een mail m.b.t. de onlangs geopende Heeswijksestraat. De opening
was eerder in de media en social media gecommuniceerd dan met de
werkgroep. Paul zal nog navraag doen hoe het precies zit.



10. Wvttk

Diane heeft onlangs contact opgenomen met Gelderlander-journalist i.v.m. het mogen 
plaatsen van het artikel over de lezersuitkomst van alternatieven voor de geluidswal A73 
op FB. Uiteindelijk verscheen het artikel later op de dag op de website van de 
Gelderlander en konden we het doorlinken op FB. 
Maar om wat meer publiciteit te werven heeft Diane hem nog gevraagd of hij een artikel 
aan de wijkraad kon wijden, maar helaas was dit een paar jaar terug al gedaan toen er 
een nieuwe wijkraad aantrad. Hij kan dat niet keer op keer doen, dan bedrijft hij geen 
journalistiek maar hoort wel graag als er zaken spelen in de wijk, die we voor 
mekaar willen boksen richting gemeente, of zelf mogen oppakken. Iets om in ons 
achterhoofd te houden! 

Volgende vergadering:  15 juni 2020 19.30 uur 




