
 

 
 

Notulen 10-2-2020 
 
Aanwezigen: Sjoerd Verheijen, Marie-José van Densen, Paul Moerdijk, Ellis Verstegen, Willy Verspay 
en Diane Lamers (notulist) 
 
Afwezig: Yvette van Rijckevorsel  
 
Welkom aan Willy Verspay. Zij neemt voor de eerste keer deel aan de wijkraadsvergadering.  
 
Notulen 13-1-2020 
 
Deze avond heeft er geen normale vergadering plaatsgevonden, maar is er een bijeenkomst voor de 
bewoners/belangstellenden van het Hof van Heden georganiseerd.  
 
Voorafgaand aan de Hof van Heden-avond hebben we nog een korte presentatie van Osama Arrogi, 
Cuijk Beweegt, gehad t.a.v. de fittesten voor 55+, die hij met verschillende partners wil organiseren, 
in de wijk.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Nieuw mailadres : wordt volop gebruikt inmiddels, maar Sjoerd stuurt nog handmatig mails door van 
de oude gmail. Hij gaat kijken of hij dit door kan lussen.  
 
Hof van Heden: 13-1-2020 was de inspraakavond. Het gaat allemaal terug naar het college, omdat de 
gemeente bijdrage €15.000,= niet voldoende is. De buurt zal nog het groenonderhoud in overweging 
nemen. Sjoerd zal het verslag van de bewonersavond van 13-1-2020 maken  
 
Kernendemocratie Land van Cuijk: Marie-José wil op de platformvergadering, 19 febr. a.s., een 
presentatie geven wat onze gedachten t.a.v. dit thema zijn. Ze stuurt ons deze presentatie ter 
beoordeling. Graag reactie voor a.s. zondag, 16/2. Komende 1,5 jaar blijft dit thema zeker actueel. 
Er wordt nog aanvullend gevraagd of we als wijkraad statuten hebben waarin evt. rechten in 
vastgelegd zijn t.a.v. advies en kiesrecht, omdat de meeste wijkraden hiermee te maken gaan krijgen. 
Dit is iets wat tijdens de platformvergadering besproken kan worden. Dhr. Kusters heeft, via mail, 
nog de vraag gesteld of er al een verslag is van de laatste platformvergadering. Daar wordt aan 
gewerkt.  
 
Het voorzitterschap van de platformvergadering wordt vacant. Yvette en Marie-José willen zich hier 
kandidaat voor stellen. 
 
 
 
 
  
 



 

AED: 

 Interesse plaatsing AED Keerkade: we gaan hier niet actief meer achteraan.  

 Plaatsing AED Opel Jetten: Marie-José vraagt Yvette hier achteraan te gaan. 

 Plaatsing Kardinaalsmuts : helaas zijn de bewoners afgehaakt omdat er in de buurt geen 
draagvlak voor was en er bij Tandplaats al 1 hangt.  

 Plaatsing AED Nielt 92: installatie is afgerond en we zullen de betrokken monteur een 
cadeaubon aanbieden. Dit regelt Sjoerd.  

 Plaatsing AED eilanden: er is een mail binnengekomen met de vraag of we de plaatsing 
willen bekostigen (€200,= excl. BTW) Hiermee gaan we akkoord.  

 Plaatsing van diverse AED’s is nu door verschillende elektrabedrijven/monteurs gedaan en 
we willen dit stroomlijnen door Verbiesen te vragen of hij een vaste partner hierin wil zijn. 
Diane gaat hier achteraan.  

 AED Tandplaats: is van het merk Telefunken en de accu’s dienen vervangen te worden.  

 AED De Nielt: vragen of deze buiten gehangen kan worden zodat de buurt er ook gebruik van 
kan maken buiten openingstijden. 

 AED cursus 22 april 2020: al 1 aanmelding binnen via onze website. Tevens is er een mail 
binnen waarin de vraag gesteld wordt of een aantal bewoners van de Robijnflat, gezamenlijk, 
een cursus kunnen doen. Diane gaat hen benaderen of zij op deze datum ook willen/kunnen 
deelnemen.  

 Vragen n.a.v. AED cursus 5-2-2020:   

 1 AED kost €1600 a €1800,= euro en de plaatsing  €200,= excl.  

 Is het mogelijk om voor €50,= extra een kinderslot op de AED te plaatsen. Dit slot 
veroorzaakt een minder heftige stroomschok dan voor volwassenen.  

 
Verkeersveiligheid/brigadiers de Waai: dit project zal niemand overnemen van Yvette. Ze zal dit 
voortzetten na haar zwangerschapsverlof. Wellicht is het een idee om de betrokkenen van dit project 
op de hoogte hiervan te brengen.  
 
Buurtcamping 17,18 en 19 juli 2020: omdat het de organisatoren, van dit evenement, niet tijdig 
gelukt is om een stichting op te richten om de subsidie te kunnen ontvangen is de wijkraad gevraagd 
om de subsidie namens hen te ontvangen. Sjoerd gaat achter “de financiële spelregels” aan, omdat 
we als wijkraad niet alleen als doorgeefluik willen fungeren, maar ook verantwoording willen kunnen 
afleggen indien nodig. 
 
Mijnbuurtje.nl : Marie-José heeft deelgenomen aan een presentatie van dit project. Er zijn veel 
buurtinitiatieven in het Land van Cuijk, maar versnipperd. Het is de bedoeling om banden te 
verstevigen in de buurt middels buurtambassadeurs en supporters. Er wordt ook een buurtportaal 
opgezet waar je initiatieven kunt plaatsen. Marie-José heeft zich ook opgegeven voor het vervolg van 
dit project. Marie-José stuurt nog een link door van dit initiatief.  
 
Kinderboerderij via prijsvraag Kiwanisclub: Het voorstel is door de leerlingenraad van de Waai 
ingestuurd. En we zijn in afwachting van verdere prijsvraagprocedure. Sjoerd mailt eind februari de 
Kiwanisclub of er meer bekend is.  



Wijkschouw 2020: morgen, 11 febr., vindt de wijkschouw plaats. Sjoerd en Marie-José zullen vanuit 
de wijkraad hier deel aannemen. Paul heeft dit weekend nog een ronde in de wijk gemaakt om 
punten te bekijken die eerder aangegeven zijn en punten nog gevonden die meegenomen moeten 
worden.  Ook heeft Marie-José punten aangedragen gekregen van wijkbewoners deze zal ze ook 
meenemen.  

Eerder hebben we een poll op Facebook gedaan voor een luierinzamelpunt. Hier werd positief op 
gereageerd en de uitkomst hiervan hebben we doorgegeven aan de gemeente, maar nog geen 
respons op gekregen qua vervolgstappen. Ook dit punt wordt bij de wijkschouw meegenomen.  

Ook hebben we een mail ontvangen met het verzoek om bomen te plaatsen, op de zuidzijde, van het 
Lavendelplein. Dit wordt ook meegenomen.  

Fittesten i.s.m. Cuijk Beweegt: ons is gevraagd of wij kunnen helpen bij het faciliteren van 
vrijwilligers. We hebben 13-1-2020 kenbaar gemaakt een “stille partner” te willen zijn. We kunnen 
oproep plaatsen op Facebook, maar zullen niet actief regelen. Tevens werd gevraagd voor 
versnaperingen voor de betrokken partners, dit zal besproken moeten worden met de Nielt. Diane 
koppelt dit terug.  

Punten bewonersavond 2-12-2019: 

 Beter openbaar vervoer : Diane zal navraag doen bij diegene die dit punt heeft aangedragen,
omdat het niet een concrete omschrijving is

 Geluidsoverlast Beersebaan als gevolg van de betonplaten en daaraan toegevoegd de staat
van het fietspad parallel aan de Beersebaan: wordt in de wijkschouw meegenomen.

 Bomen aan de Klaver rooien? : 29-1-2020 zijn de aanwonenden, per brief van de gemeente,
geïnformeerd over de plannen m.b.t. de bomen. Werkzaamheden staan gepland in het
najaar 2020

 Hardrijden in de wijk: op verschillende manieren zijn er in de wijk maatregelen genomen.
Tevens worden versleten markeringen meegenomen in de wijkschouw.

 Extra vuilnisbakken: Diane zal navraag doen bij diegene die dit punt heeft aangedragen. Het
is nu onduidelijk waar ze gewenst zijn

 Sluipverkeer Ewinkel: Er zijn reeds in de 1e Ewinkel maatregelen genomen en in dit gedeelte
zal nog nieuwbouw gepleegd worden dus voor nu doen we hier niets mee

 Wijnruit oversteek fietsers: wordt in de wijkschouw meegenomen

 Struinpad Lavendel richting Raamweg: staat onderhoud is slecht: wordt meegenomen in
wijkschouw en Diane doet navraag bij degene die tevens graag een looppadbewijzering
richting Linden zou zien.



 Vertegenwoordiging in de Groep van 30 namens de wijkraad: Mevr. Terheggen en Dhr.
Blokland zullen ons vertegenwoordigen en ons op de hoogte houden.
Mevr. Terheggen heeft ons een mail gestuurd met een brief die zij aan de bewoners van de
flat wil sturen. Er is veel verloop in de flat en aangezien er een incident op 15 dec. Was zou ze
graag zien dat Mooiland en de brandweer weer eens een praatje houden. Ze vraagt om
feedback. Sjoerd zal dit doen. Sjoerd geeft ook aan dat de wijkraad dat wel wil faciliteren in
het algemeen belang en niet alleen voor deze appartement bewoners.

 Nieuwe nieuwsbriefvrijwilligers benaderen die zich deze avond aangemeld hebben: Paul
heeft nieuwe vrijwilligers benadert. Nieuwsbrief 4 wordt deze week verspreid. Er zijn een
aantal vrijwilligers afgevallen en Paul bekijkt hoe we dit kunnen opvangen/verdelen. Willy en
Ellis hebben zich ook deze avond opgegeven.
Paul geeft ook aan dat de plastic tasjes niet meer terugkomen en er dus een tasjes probleem
ontstaat. Hij gaat kijken of we linnen tassen kunnen laten bedrukken met het wijkraadlogo.
Diane zal ook de drukker van de nieuwsbrief benaderen.

Subsidie aanvragen voor 2021: Voor 1 april dienen we subsidie aanvraag ingediend te hebben. We 
zullen onze ideeën via de app verzamelen en volgende vergadering bespreken.  

Speeltoestellen subsidie: we hebben een subsidie voor de speeltoestellen ontvangen, maar weten 
niet hoe we deze moeten toepassen. Voorheen was er een vrijwilliger die de toestellen nakeek. Dit 
wordt meegenomen in de wijkschouw.  

Opslag partytenten: de tenten zijn nu op diverse plekken opgeslagen en we zoeken een alternatief. 
Paul vraagt bij zijn werkgever na of de opslag bij hen gebruikt mag worden.  

Werkgroep Fietsbelang: deze werkgroep vergadert 4x per jaar met als doel verbetering fietsroutes, 
uniformiteit etc. Sjoerd gaat navraag doen wat de inhoudelijke stand van zaken is om daarna te 
bepalen wie van ons er mogelijk aan deel wil nemen.  

Samen Loop voor Hoop: we hebben een mail ontvangen van team werving voor dit evenement wat 
11 & 12 juli zal plaatsvinden. Wij kunnen helaas niet deelnemen als wijkraad, maar willen daar wel 
ruchtbaarheid aan geven via facebook en website.  

Kindervakantieactiviteiten op Lavendelplein : Andre Coolen, onze AED instructeur, heeft eens 
geopperd om kindervakantieactiviteiten te organiseren op het Lavendelplein. Paul gaat bij hem 
navragen wat hij voor ogen heeft . 

Nieuwe drukkerij nieuwsbrief: Drukkerij Luxor heeft de laatste nieuwsbrief gedrukt. We zijn hier 
tevreden over. We hebben nog geen factuur ontvangen. Diane gaat hier achteraan.  

Structuurplan wijkraad: wanneer Yvette terug is van zwangerschapsverlof zullen we dit gaan 
uitwerken 

 Volgende vergadering: 9 maart 2020  19.30 uur in de Nielt 






