
 

Verslag vergadering bewonerscommissie Kruisstraat en omgeving  09-03-2016 

Aanwezig: G. v Eck, R. Albers, E. Bouman, E. Hessels, M. Post 

Afwezig met kennisgeving: P. v Setten, L. v Eck 

 

De voorzitter opent de vergadering om 20.10 en verwelkomt iedereen.  

Binnen gekomen post: 

Een mailtje van Peet v Setten dat hij nog niet bij de vergadering aanwezig kan zijn 

ivm zijn zoon. 

 

Tevens is er een brief binnen gekomen van de landelijke opschoondag 19 maart, 

Rob Albers zal contact met Hugo Hoofwijk  opnemen om zichzelf aan te melden. Efie 

en Gijsje willen hier ook wel aan mee doen. Zij zullen de 19e samen komen om 09.00 

uur 

 

Wijkfeest: 

We zouden op 17 september graag iets van een wijkfeest willen organiseren voor de 

ouders en kinderen uit onze wijk, het is de bedoeling om de ruimte voor de garage 

boxen in de Kruisstraat te gebruiken. We zullen dan de huurders van deze boxen 

moeten inlichten dat zij die dag geen gebruik kunnen maken van de garage. 

Wat willen we doen  

Edmelia zal inlichtingen in winnen over de kosten en gebruik van spellen voor oud en 

jong, Deze middag willen we ook de sfeer opvrolijken met zang en muziek van de  

Hoge Noot, waar Efie ook onderdeel van is. Zij zal vragen of dat kan en wat de 

kosten zijn. Marinus, is het mogelijk dat we in de zomer bij de mensen gaan kijken 

wie de mooiste voortuin heeft en daar een prijsje aan te geven, die kunnen we tijdens 

het wijkfeest ook uitreiken. (zal over nagedacht worden) 

 

Nieuwsbrief: 

Wat zetten we er in ? 

Allereerst wie we zijn. ( Gerard Vos wil wel een groep`s foto maken ) 

Waar mensen met hun klachten over de renovatie terecht kunnen. 

Mooiste voortuin. 

Wat er eventueel aan de groenvoorziening wordt gedaan. 

Wijkfeest. 
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Groenvoorziening: 

Rob ziet graag rozenstruiken in de grasperken aan de Julianastraat net als vroeger 

vindt hij.  En op alle hoeken van grasperken moeten paaltjes komen met band  zodat 

honden en mensen niet meer op die stukken gras kunnen komen, en daarmee 

vernielingen aanrichten. Wat is de woningstichting van plan en wat waren de plannen 

van de aannemer betreffende de groenvoorziening in onze wijk. 

( misschien dat de woningstichting ons hier over kan informeren) 

 

Rondvraag: 

Edmelia zal nog een mailtje sturen naar het oude gedeelte van de Julianastraat ivm 

hun festiviteiten . 

Gijsje vraagt wanneer Fixit de zonwering komt ophangen. ( geen idee ) 

 

Vragen voor de woningstichting 

 

1. Verlichting brandgangen. Te weinig licht, en  waarom branden ze nog niet tussen  

de  Julianastraat en de Kruisstraat 

 

2. Kinderen klimmen in de lantarenpalen die dicht tegen de huizen staan. Is daar wat 

tegen te doen. 

 

3. Informatiebord in de wijk. Is dit te realiseren  

 

4. Wijkfeest. Wat zijn de mogelijkheden, en graag uitleg over vergunningen. En wie 

zijn de huurders van de garageboxen 

 

5. Tocht bij raam. Is dit bekent en wat is er tegen te doen. 

 

6. Vocht in de kelders: Waarom is er te weinig lucht circulatie, en kan daar wat aan 

gedaan worden. 

 

7. Schimmel tussen raam en rubber. Wat wordt hier aan gedaan. 

 

8. Zonwering. Wanneer kunnen we die verwachten en waarom laten ze zoveel 

zonnestralen door. 

 

 

Volgende vergadering 23 maart bij de woningstichting 

aanvang 20.00 uur. 
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