
 

 
 

Notulen 9-3-2020  

Aanwezig : Sjoerd Verheijen, Paul Moerdijk, Diane Lamers en Marie José van Densen (notulist) 
                    Mevr. Berends 
 
Afwezig : Yvette Rijckevorsel  
 

Opening 

- Sjoerd heet Wethouder Jilisen welkom alsmede mevr. Berends van de Stichting 

Huurdersbelangen 

- Een wijkbewoonster die zich eerder had aangemeld als secretaris heeft zich alsnog afgemeld 

- Om 20:00 uur komt het Organiserend comité van de Buurtcamping om tekst en uitleg te 

geven over hun initiatief.    

 

Updates van wethouder Jilisen:  

 Parkeerbeleid Lavendelplein: Er zullen dit voorjaar ong. 20 parkeerplaatsen op het Lavendelplein 

gecreëerd worden. 

 Vlaggenmast Arcis Videre: Er is een verzoek binnengekomen van een nabij gelegen 

appartementencomplex, Arcis Videre, om een vlaggenmast te plaatsen. Er zijn bewoners die zich 

hierover beklaagd hebben en dit niet willen en daar melding van bij de Gemeente hebben 

gemaakt. Daar het gemeentegrond betreft, heeft de Gemeente besloten dit verzoek niet te 

honoreren. Er mag dus geen vlaggenmast geplaatst worden   

 Binnenhaven: Er wordt gekeken naar de mogelijkheden van de binnenhaven in de Heeswijkse 

Kampen. De gemeente heeft onderzoek gedaan wat betreft wetgeving, verordeningen en 

juridische positie. Er wordt aan de wijkraad een standpunt gevraagd met betrekking tot de 

toegankelijkheid voor de kleinere bootjes en het vergroten van de levendigheid. Als het 

standpunt positief is dan moet er worden nagedacht over een beheersfunctie en eventuele 

inkomsten. De vraag is wie dit voor z’n rekening zou kunnen nemen. Wij zullen deze vraag 

binnen de wijkraad verder bespreken en evt. via de wijkschouw op terugkomen. 

 Geluidswal:  aan de A73 wordt stukje bij beetje opgehoogd. Dit zal dan ook op korte termijn 

afgerond worden 

 Mogelijkheden Kinderboerderij: wethouder Jilissen adviseert om na te vragen of het überhaupt 

mag en een haalbare kaart is – mensen en dieren zo dicht bij een woonwijk. Ligt dit binnen de 

mogelijkheden?  

 KFC:  Er is een overeenkomst gesloten tussen gemeente en ontwikkelaar voor de vestiging van 

een KFC. Start bouw wordt nog in 2020 voorzien. De KFC zal bij de Tango/McDonalds komen 

 

 



 

Onderhoud groen Wegedoorn 

Mevr. Berends heeft een vraag over het opknapplan van de Wegedoorn. Hoe zit het met onderhoud 

van de voortuintjes – voor het aanzicht van de straat. Kan je daar behalve bij de huurmaatschappij 

aankloppen ook anderzijds nog iets mee? Sjoerd vraagt wat de bewoners zelf vinden. Dit om 

samenhang te vergroten in de buurt en hij geeft aan dat mogelijk ook bij het Oranjefonds subsidie 

aangevraagd kan worden. Het gaat mevr. Berends erom dat het onkruid niet torenhoog staat, zij zal 

een mail sturen naar de wijkraad.    

 

Initiatiefnemers Buurtcamping   

De organisatoren van de Buurtcamping (Jos Nielen, Han Kersten en Jeanne van der Pol) schuiven aan 

en presenteren hun initiatief.  Al eerder hebben ze ons een presentatie gestuurd ter informatie. 

Omdat er urgentie was bij het ontvangen van subsidie voor dit initiatief en het hen niet gelukt is om 

tijdig zelf een stichting op te richten is dus de wijkraad gevraagd om op te treden als faciliterende 

instantie.  

De buurtcamping zal plaatsvinden in het weekend van 17, 18 en 19 juli 2020 en is gericht op sociale 

cohesie.  Er zullen 30 campingplekken in het Stadspark beschikbaar zijn met als verdeling 10 voor de 

kleine portemonnee, 10 diversen en 10 voor de vrijwilligers.  

Buurtcamping doet de betalingen zelf en laat wijkraad weten als er bedragen overgemaakt dienen te 

worden. De rol van de wijkraad is support bieden in de communicatie, bijvoorbeeld nieuwsbrief, 

website etc. en een financiële faciliterende rol  

Vergunning is aangevraagd op Jos Nielen privé, indien legeskosten in rekening worden gebracht dan 

overleg met wijkraad of leges kwijtgescholden kunnen worden.   

Subsidieaanvraag 2020 - 2021 

- Sjoerd heeft subsidie aangevraagd. Wijkraad heeft geld ontvangen, waar kan de wijkraad nog 

faciliteren? Het doel is sociale cohesie te versterken in de wijk volgens landelijk initiatief.   

- VSB , Oranjefonds en gemeente zijn instanties voor eventuele subsidie aanvragen   

Ideeën:   

 Bijdrage aan Heerlijk Heeswijk 2021  

 Kindervakantie-week 2021  

 Algemene organisatie voor bewoners, nieuwsbrieven  

 Reanimatietrainingen André (vrijwilligersvergoeding) 

 EHBO – er zijn verschillende partijen die hun diensten aanbieden – wij richten ons op AED / 

reanimatie trainingen.   

 AED plaatsingen en vervangingen 

 



 

 

Diversen 

Hof van Heden: verslag wordt op korte termijn afgerond door Sjoerd 

Kernendemocratie Land van Cuijk: Platformoverleg is verzet naar medio mei . Dit topic wordt voor 

de volgende keer op de wijkraad agenda gezet  

Plaatsing AED Opel Jetten: AED is geplaatst en de financiële afhandeling van de subsidie vindt plaats 

Luierinzamelpunt: Er komen 2 inzamelpunten in onze wijk. Er wordt contact opgenomen, door de 

gemeente,  met Jumbo/Joop Bosmans om deze punten te regelen 

Wijkschouw 11 febr. 2020: was een administratieve handeling, de uiteindelijke wijkschouw, op de 

fiets, vindt begin juli 2020 plaats  

Fittesten 55+: Er is een eerste vergadering met partners geweest. Er wordt nu nog 1 vrijwilliger 

gezocht voor het mantelzorg-standje. Nagekomen bericht: de fittesten zijn geannuleerd ivm Corona 

en volgen mogelijk in het najaar  

Punten bewonersavond 2-12-2019: 

 Beter openbaar vervoer : Buurtbus rijdt tot 17.30 uur. De vraag is of de tijden verruimd 
kunnen worden en of er ook in de weekenden gereden kan worden. Organisatie Brabant 
vervoert ons is diegene die rijdt. Marie José gaat contact opnemen met Arjan van Peer en 
uitzoeken hoe dit zit  

 Extra lantaarnpaal op hoek Zomereik/Paardenkastanje: is ooit eerder aangegeven, maar dit 
punt is toen ook al afgewezen 

 Fietspad nabij Nabuurs-rotonde: staat van het fietspad is niet geweldig. Er zitten grote 
kieren tussen tegels waardoor de fietsband er in kan blijven steken. Dit zou via de FIXI-app 
gemeld moeten worden 

 Extra vuilnisbakken: Op het stuk tussen de Jumbo en basisschool de Waai zou men graag 
extra vuilnisbakken zien. Sjoerd zal contact opnemen met de gemeente voor “blikvangers” 

 Struinpad Lavendel richting Raamweg: onderhoud/staat wordt meegenomen in wijkschouw. 
Het verleggen van het wandelknooproute deel, dat normaliter via de Raamweg loopt naar 
het struinpad deel is opgenomen met VisitBrabant.nl. Zij hebben het doorgestuurd naar de 
gemeente en in het licht dat het landschapspark er ook komt zullen ze kijken of ze er iets 
mee kunnen doen. Maar in de wandelmaanden zal er effectief nog niets aan gebeuren. Dit is 
reeds teruggekoppeld aan de betrokken wijkbewoner 

 

Speeltoestellen subsidie: Er zal overleg zijn met Arjan van Peer/ John de Valk i.v.m. deze subsidie en 

hoe deze toe te passen. 

Opslag partytenten: Paul heeft ruimte geregeld bij zijn werkgever  



Werkgroep Fietsbelang: 28 febr. Zijn Paul en Diane naar de vergadering geweest en er zal een 

kennismaking vergadering op het gemeentehuis zijn op 10 maart. Paul gaat er namens ons heen. 

Nagekomen bericht: vergadering van 10 maart is geannuleerd  

Samen Loop voor Hoop: We hebben ruchtbaarheid via FB & website aan dit evenement gegeven, 

maar helaas door de huidige Corona is dit evenement geannuleerd.  

Kindervakantieactiviteiten op Lavendelplein : Paul heeft navraag bij Andre gedaan en dat gaat dit 

jaar niet lukken. Mogelijk 2021??  

Oude gmail doorlussen: Sjoerd houdt dit in de gaten 

AED de Nielt en Tandplaats: moeten vervangen worden 

Kinderslot op AED: Andre geeft aan dat dit niet nodig is 

AED Kruisdistel: Bewoonster van de Kruisdistel heeft aangegeven dat er een AED bij haar gehangen 

mag worden. Sjoerd neemt contact met haar op 

Hondenspeelweide: Er is ons, via de gemeente, gevraagd wat wij zouden vinden van een 

hondenspeelweide aan het spoor; bij de Nielt. Daar is nu al een hondenuitlaatplaats en deze zou dan 

iets anders ingericht worden. We staan er positief tegenover en hebben dit middels mail 

doorgegeven.  

Kamer van Koophandel gegevens: de huidige gegevens zijn niet op orde. Graag je gegevens aan 

Sjoerd doorgeven zodat hij het aan kan laten passen 

Volgende vergadering: 6 april 2020  19.30 uur in de Nielt 




