
 

 
 

 

Notulen van de vergadering gehouden op 23-03-2016 bij de woningstichting 

 

 

Aanwezig namens de bewonerscommissie:  P.v Setten, R. Albers, E. Bouman, 

L. v Eck, G. v Eck, M. Post. 

Aanwezig namens de woningstichting: J.W. Biere, J. Annema 

 

Opening: 

De voorzitter opent de vergadering door iedereen welkom te heten om 20.10 

tevens maakt hij er melding van dat J.W Biere voor de laatste keer bij de vergadering aanwezig 

zal zijn omdat hij in een andere wijk is ingedeeld. Zijn vervangster  

J. Annema was ook aanwezig en stelde zich voor als nieuwe woonconsulent in onze wijk. 

 

Binnengekomen post: 

Een brief van Gerard Vos met de mededeling dat hij beheerder gaat worden van de app die in 

werking wordt gezet als er verdachte personen zich in de wijk bevinden, of als er zich dingen voor 

doen die hier in de wijk niet thuis horen. Wij krijgen van Gerard Vos nog meer informatie hier over 

als alles rond is.  

 

Vragen: 

Er waren geen specifieke agendapunten opgesteld, er waren alleen een aantal vragen die wij als 

bewonerscommissie voor wilde leggen aan de woningstichting. 

 

1. Waarom werkt de verlichting in de brandgang tussen de Julianastraat en de 

Kruisstraat nog niet. Volgens Dhr Biere moet alles werken zo is hem verteld door de 

uitvoeders die de verlichting hebben geïnstalleerd, er zal contact worden opgenomen met 

het bedrijf. Tevens wordt er melding gedaan dat er in de brandgang van de Kruisstraat en 

Brakelseweg nr 1-13 struiken voor en om de verlichtingspaal staan zodat er weinig zon op 

de zonnepanelen komt om deze op te laden, en de verlichting moet beter afgesteld worden. 

Hier zal men ook naar gaan kijken. 

 

2. Kinderen klimmen in de lantarenpalen die dicht op de woonhuizen staan, is hier wat 

aan te doen. Dit moet in overleg gebeuren met de gemeente, hier heeft de woningstichting 

geen zeggenschap over 
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3. Mag er een informatie bord geplaatst worden in de wijk, zodat wij van de 

buurtcommissie er informatie kunnen aanbrengen voor de bewoners van de wijk. Dat 

mag, maar volgens Dhr Biere is dit niet verstandig ivm vandalisme. Hij geeft aan dat er een 

facebook site is geweest waarop de buurtcommissie tijdens de verbouwingwerkzaamheden 

informatie verstrekte. Deze site is volgens Peet v Setten opgeheven.  

 

4. Wijkfeest: wat zijn de mogelijkheden en wat heb je nodig. De voorzitter verteld dat wij 

als commissieleden een feest willen organiseren voor jong en oud op 17 september 2016, 

wij zouden graag gebruik willen maken van de ruimte bij de garage`s gelegen aan de 

Kruisstraat. Dhr Biere vraagt zich af waarom niet op de Julianastraat daar is ook voldoende 

ruimte, en sta je niemand in de weg met een tent. Nodig zijn: vergunningen voor een 

eventueel hapje en drankje, vergunning voor het plaatsen van een tent, mensen die 

beschikken over Haccp (sociale hygiënecode ) en mensen die beschikken over BHV 

( bedrijfshulpverlener ) voor vergunningen contact opnemen met Dhr M vd Swaluw  tevens 

wordt ons aangeraden om eens op markplaats te kijken naar grotere tenten,  

 

5. De punten 5 t/m 7 betreffen klachten van bewoners over, tocht bij raam, vocht in de 

kelders, schimmel tussen raam en rubbers van het kozijn. Dhr Biere zegt dat wij geen 

klachten commissie zijn en als mensen klachten ondervinden na de renovatie zij deze 

moeten melden aan de woningstichting zodat er eventueel wat aangedaan kan worden. 

Maar er zal bij Ronald Termeer nagevraagd worden of dit bekend is bij hem. 

 

8.  Wanneer worden de zonwering geplaatst en waarom laten ze zoveel zonlicht door. 

Het bedrijf Fixit is al bezig met plaatsen van de schermen, en er is nu eenmaal gekozen 

voor deze schermdikte daar is niets meer aan te veranderen. 

 

 Rondvraag: 

G. v Eck. Het speeltuintje achter de flat aan de v Uvenweg en tussen de Julianastraat en                

Kruisstraat is verdwenen, komt er nog wat terug op deze plek of wat is de bedoeling hier 

van. J. Annema weet te zeggen dat er speelplaatsen zijn gerenoveerd in de naaste 

omgeving van onze wijk en weet niet wat er met de plek van het verdwenen speeltuintje 

gaat gebeuren, er zal navraag worden gedaan. 

 

J.W Biere verteld dat het huis gelegen aan de v Eckstraat 22 in de krant komt, hiervoor zal 

men moeten solliciteren om in aanmerking te komen voor het huis, dit is een huis met nul 

op de meter. Dit huis draait helemaal op elektriciteit welke wordt opgewekt door 

zonnepanelen, de woningstichting is op zoek naar een gezin van vier personen die een 

aantal keren per jaar een overzicht geven van hun gebruik en hun bevindingen in het huis. 

tevens geeft J.W. Biere aan dat de directeur Lex Janssen per 15 april zijn functie neer legt. 
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E. Bouman vindt het zo kaal geworden in de Julianastraat, of hier nog wat aan gedaan 

wordt. Dit is ook voor de gemeente die houd de groenvoorziening bij, we zouden contact op 

kunnen nemen met Dhr Willem Kuit.  

En er werd een vraag geopperd om eens samen met de Andre Vos en Ko Seves en een 

bestuurslid door de wijk te lopen ivm snelheid met auto`s op de beekstraat en honden 

overlast welke wordt veroorzaakt door loslopende honden. Rob Albers zal proberen een 

afspraak te maken met hun. 

 

Rob Albers vond de opschoondag een groot succes, alleen jammer dat we hier zo laat 

bericht van hebben gehad. Hij hoopt dat dit volgend jaar anders zal verlopen. Tijdens de 

opschoondag zijn vier bestuursleden onze wijk schoon gaan maken, er kwamen ook twee 

buurtbewoners heel enthousiast naar buiten om mee te helpen. Hij heeft ook posters en 

vlaggen gekregen maar omdat het kortdag was kon men deze niet ophangen 

Tevens laat Rob weten dat en nog wortels liggen langs de weg die tijdens het rooien van de 

bomen vergeten zijn, deze liggen naast kruisstraat 29. 

 

Lenie v Eck wilde toch even kenbaar maken dat zij het jammer vindt dat J.W Biere vertrekt 

als woonconsulent in onze wijk. 

 

Jan Willem Biere wil nog even het woord en bedankt iedereen maar zeker de oud 

bestuursleden voor hun samenwerking tijdens de renovatie. Hij wenst ons veel succes als 

bewoners commissie, Wij wensten hem natuurlijk ook veel succes. 

 

Niets meer aan de orde sluit de voorzitter de vergadering bij de woningstichting, 

de volgende vergadering aldaar is op 6 juli 
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