VERSLAG ALV 2017
Datum
:
Plaats
:
Aanvangstijd :
Aanwezig
:
Afwezig met bericht:

25 januari 2017
Voorzitter
: Ben de Klerk
Wintertuin PC de Bommel
Notuliste
: Dorian Jonkers
20.00 uur
Ben, Gerard, Rikkert, Elly, Janneke, Dorian
Klaartje van Daal ( Woningbelang), Rob Möhlman ( Woningbelang), Mieke Buiter, Leo vd.
Kerkhof ( KBO), Leny Peels ( SBV), Arjan Schouten, Annemiek Dirksen, Theo Maassen,

Welkom en opening
De voorzitter heet de aanwezigen ( ± 45 personen) hartelijk welkom en opent de vergadering om 20.00 uur.
Ingekomen stukken (via de mail): geen
Mededelingen: formulier op tafel “heeft u nog iets wat u onder de aandacht wilt brengen van de wijkraad ?
“
1.Verslag ALV van 27 januari 2016
goedgekeurd
2. Samenstelling Bestuur & Commissies :
Een welkom aan Janneke van de Geer -Tilborghs, zij wordt door de vergadering benoemd als
bestuurslid en zal zich inzetten voor de jeugd, kermis en de speeltuintjes
Martin Kaas aspirantlid heeft aangegeven niet te willen toetreden als bestuurslid. Wij danken Martin
voor zijn inzet van het afgelopen jaar.
3. Financiën : * Jaarcijfers 2016
* Begroting 2017
* kascontrolecommissie
Controle door de kascommissie bestaande uit: Henk Pieters en Gerard Daris.. Gerard neemt het
woord en geeft aan dat het financieël plaatje er overzichtelijk en goed gerubriceerd uitziet en er zijn
geen oneffenheden ontdekt. Met Dank !
Het financieel overzicht is terug te vinden als bijlage bij de uitnodiging ALV dd.13012017

4. 10 jaar Wijkraad Dommelen : Terugblik en vooruitkijken









N69 : in maart 2017 wordt besluit genomen door de Raad van Staten.
Speelvoorzieningen: in overleg met de desbetreffende buurt ivv wijkschouw
Kermis : accent leggen vooral op kinderen tussen 4 en 15 jr.
Vraagbaak : vragen kunnen gesteld blijven worden tijdens onze ontmoetmomenten zoals Accent op
ieders Talent, Eet & Ontmoet, Repaircafé, thema-avonden en via ons mailadres :
info@wijkraaddommelen.nl
Accent op ieders Talent -> Inmiddels 2 nieuwe professionals in dienst van Accent ; zij hebben het
stokje overgenomen van Lieneke Verspaandonk, ontwikkelbedrijf3punt0, koffie-uurtje is uitgebreid
van 1 naar 2 keer per maand, inmiddels ook reacties en aanmeldingen uit straten waar we nog niet
langs de deuren zijn geweest ( het zgn. olievlek – resultaat )
Eet & Ontmoet 6 à 7 x p/jaar, vooral bedoeld om mensen uit hun isolement te halen en een
ontmoeting te bewerkstelligen.
Repair Café 1x p/mnd : elke 2de zaterdag van de maand

5. Doe mee® met Dommelen:
De uitleg is terug te vinden als bijlage bij de uitnodiging ALV
-

Rechtsvorm van vereniging naar stichting
Aanpassing statuten
Instellen platvorm
Huiskamer Dommelen
Naamswijziging

Er werden een aantal kritische vragen gesteld.........
Het samenvattende antwoord wat de wijkraad hierop geeft is:
Wijkraad Dommelen heeft op dit moment een kleine 800 leden
Het wijkorgaan moet er zijn voor alle bewoners van Dommelen -> iedereen moet zich betrokken
voelen , het moet dekkend zijn voor iedereen en niet uitsluitend voor de slechts 8 %. van het
totale inwonersaantal van Dommelen dat nu lid is van de wijkraad. Het bestuur faciliteert
uitvoerende commissies. Ons doel is om sneller te kunnen reageren; een stichting heeft alleen
bestuur, dat verantwoording schuldig is aan B&W.
Met degenen die geen lid zijn, zouden wij niets te maken hebben.
Er moet wel een aanpassing van de statuten komen.

Instemmingsverzoek cq. ledenbesluit:
Voor omvorming naar een stichting: 22
Tegen voorstel : 8
Verzoek om verandering van rechtsvorm is aangenomen.

5. De leden aan het woord:
Vooraf gestelde vragen via de mail:

a.13-01-2017: Henk Pieters In 2016 heb ik als actie gezien "Acties uit de gehouden schouw"
De resultaten ken ik helaas niet. Misschien heb ik iets gemist.
M.i. Heb ik eerder richting de wijkraad vragen gesteld of er iets gedaan zou kunnen worden aan:
a. Het uiterlijk van het cafe van de gebroeders van der Heijden. In de krant heb ik een keer
gelezen, dat hiervoor subsidie zou worden verstrekt, aangezien sprake is van een monument.
Anderzijds zou de gemeente altijd de eigenaren kunnen verzoeken terzake actie te ondernemen,
startend natuurlijk primair met een overleg met de broers. Kunt u hier iets over zeggen?
b. De m.i. Overdaad aan reclames bij bij het restaurant de Broertjes en Roothans aan de
Bergstraat. Reclame moet voor een zaak. Zeker in deze tijd. Maar m.i. Overdaad schaad en maakt
het bovendien niet aantrekkelijker voor de omgeving. Bovendien zijn hier regels over.
Zijn voormelde aspecten in de schouw meegenomen? Zo niet, kunnen zij dan alsnog worden
meegenomen. Heeft de Wijkraad hierin een taak ?
Antwoord :

Wat betreft punt a. Een Rijksmonument valt onder verantwoording van het Rijk; de
gemeente kan hier niets aan veranderen.
De notulen van de wijkschouw zullen op de website geplaatst worden zodat ze voor
iedereen zichtbaar zijn ! De datum voor een volgende wijkschouw wordt aan de
desbetreffende bewoners op tijd kenbaar gemaakt; volgende datum waarschijnlijk
medio april
Wat betreft pnt. b Wordt doorgegeven aan gemeente via convenantsoverleg .
Notulen laatste wijkschouw worden naar Hr. Pieters doorgestuurd.

b.13-01-2017:Wilma van Vliet – Willems

heeft een vraag/opmerking aangaande het
fietspad langs de Damianusdreef. Dit fietspad wordt ook gebruikt als voetpad en dat levert vooral
in het donker gevaarlijke situaties op. De voetgangers (vaak met hond) zijn in het donker slecht
zichtbaar. Soms loopt de hond los of loopt de aangelijnde hond aan de ene kant en zijn baas/bazin
aan de andere kant van het fietspad.

Kan er bij de gemeente geïnformeerd worden naar de aanleg van een separaat voetpad?
Antwoord :

officiële voetpad ligt aan andere kant van de Damianusdreef
Bespreken in volgend Convenantsoverleg

c. 28-12-2016: Luk Leclercq hoeveel aed’s in Dommelen daadwerkelijk 24/7 bereikbaar
zijn bv; Fysio van Hoof ( Escudohof 2-4) heeft er een maar is na 22 u niet bereikbaar evenmin
tijdens het weekend en het zal je maar gebeuren: na 22 u een hartfalen en wat dan??? wie kan en
mag deze apparaten bedienen en waar zijn ze te vinden?
Antwoord :

uitgebreide informatie te verkrijgen bij EHBO-vereniging St. Nicolaas of via de link op
onze website naar desbetreffende vereniging.

d. Een van jullie speerpunten voor 2017 is het oprichten van een Platform binnen Dommelen. Het lijkt
erop dat dit alleen voor verenigingen, organisaties en bedrijven binnen Dommelen bedoeld is. Mijn
vraag is of het ook mogelijk is dat het SBV hierin participeert.
Het SBV wil graag dicht bij hun doelgroep staan om zo de signalen op te kunnen vangen.
Antwoord :

mail verstuurd dd. 11022017

Vraag uit de zaal:

Antwoord :

graag nog een keer een korte uitleg van Accent op ieders Talent

nog meer betrokkenheid tussen de burgers bewerkstelligen. Matchen worden gemaakt.
2 x p/week koffieuurtje. E & O : andere mensen erbij betrekken.
Meer uitleg en de flyer zijn terug te vinden op onze website
www.wijkraaddommelen.nl onder het kopje Doe mee(r) met Dommelen, Accent op
ieders Talent.

6.Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng.
Informatie over toekomstige thema-avonden zal op de website gepubliceerd worden.
Daarna sluit hij de vergadering om 21.20 uur.

