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Notulen Algemene Ledenvergadering 29-01-2014
Aanwezig Cas,Koen, Bernd, Ben,Rikkert,Gerard en Bert.
Aanwezig zijn verder 50 wijkraadleden en leden van het college B&W.
Cas opent de vergadering met een welkom aan iedereen en neemt de agenda door.
De notulen van de ALV2013 worden goedgekeurd met dank aan de secretaris.
Het financiële jaaroverzicht wordt ondervoorbehoud goed gekeurd daar de penningmeester bij zijn
overzicht voor de kascommissie een verkeerde print had bijgevoegd. Er is afgesproken dat de leden
vd kascommissie de juiste print op 30 januari kunnen inzien .Het verdere jaaroverzicht wordt
goedgekeurd. Op 01-02-2014 heeft de kascommissie alles goedgekeurd.
Rikkert geeft hierna een uitleg over het wijkbudget en de begroting.

Rikkert geeft ook uitleg over de 0€ regeling waarbij miv 2015 door de gemeente Valkenswaard een
ieder die subsidie ontvangt met 0€ begint en moet aantonen hoeveel zij denken nodig te hebben in
dat jaar
Er zijn momenteel 7 wijkraden /commissies in Valkenswaard welke €50000 te verdelen hebben.
Dit zou +/-€7000 per wijkraad zijn.

Wijkraad Dommelen vertegenwoordigd echter 1/3 vd inwoners van Valkenswaard en bv Wijkraad
Geenhoven slechts 1500 inwoners. Er wordt uit de vergadering geopperd dat er een verdeelsleutel
naar inwoner aantal zou moeten komen. Dit punt wordt meegenomen in overleg met de gemeente.
Leden die interesse hebben in de cijfers kunnen zich melden bij Rikkert.
Terugblik 2013.
 Kermis Dommelen
 Bellemarkt
 Waterberging + recreatief wandelen Keersop
 Wijkplan Dommelen (o.m. enquête + infoborden Belleman)
 Informatievoorziening N69
 Parkeer- en verkeersprobleem Westerhovenseweg
 Wateroverlast Dommelen-Noord / Riolering Dommelen-Zuid
 Regulier overleg met wethouder en wijkcoördinator
 Steun aan Burgerinitiatieven (wijkbudget) / beantwoording burgervragen

Aan de hand van de sheet geeft Koen een uitleg over de activiteiten zoals deze plaats gevonden
hebben in 2013.
Naar aanleiding van de uitleg van Koen komen er een aantal vragen, welke zo goed mogelijk
beantwoord worden.
Het meldpunt van de gemeente is 24/7 bereikbaar. Belt men dit ivm wateroverlast krijgt men van de
persoon die opneemt te horen dat hij van riolering geen verstand heeft. Punt wordt meegenomen in
convenantoverleg.
Er wordt gevraagd hoe “tijdelijk”het pad aan de Schrijnerwei is.
Wijkcoordinator Peter Franken geeft uitleg over het ontstaan van dit pad,ivm aanleg bassins, en wat
er nodig is om dit permanent te maken.
Dit pad wordt meegenomen in de reeds aangekondigde wijkschouw .
Wat is het verschil tussen wijkraad en wijkcommissie of dorpsraad.
Antwoord is er is geen verschil,namen zijn destijds willekeurig gekozen.
De laatste vraag voor de pauze is : Is er overleg tussen de diverse wijkraden.

Ja er is in week 3 van 2014 een overleg geweest tussen de diverse vertegenwoordigers.
Hierin is naar voren gekomen dat Dommelen erg groot is voor 1 wijkraad en dat er wellicht 2
wijkraden zouden moeten komen met de Tienendreef als grens.
PAUZE
Na de pauze krijgt Koen het woord om het overzicht 2014 te bespreken.
 Wijkplan Dommelen (o.m. Wijksteunpunt, eetproject)
 Ontwikkeling multifunctioneel plein achter Belleman
 Kermis Dommelen
 Bellemarkt
 Recreatief wandelen Keersop
 Regulier overleg met wethouder en wijkcoördinator
 Regulier overleg met woon-, zorg- en welzijnsinstellingen
 Steun aan Burgerinitiatieven (Wijkbudget) / beantwoording burgervragen

Het Wijk Ontwikkelings Plan wordt door de wijkraad meegenomen in overleg met de gemeente,maar
er is weinig initiatief van de burgers.
Er is bewust voor gekozen om het punt vervoer gezien de ontwikkelingen vd WestParallel/N69
buiten het wijkplan te houden.
Er is vraag een voorziening in de wijk ,wijksteunpunt,waar men bij 1 persoon terecht kan met alle
vragenDeze persoon speelt de vraag door naar de desbetreffende afdeling cq expert en deze
antwoord rechtstreeks aan de vrager.
Op 11-02-2014 is er een overleg over een buurtbusproject in Dommelen met betrekking tot een
aansluiting naar MMC.
Hierop komt uit de vergadering naar voren dat er beter ingezet kan worden op een volwaardige
busverbinding naar MMC dan beginnen met een buurtbus. Hierop kan altijd teruggevallen worden
als volwaardige bus niet acceptabel is.
Betreffende het wijkplan is de intentie dat het 24-2 a.s. uitgeschreven is en dan ter beoordeling naar
de professionals . Dan is er tot 2-3 nog een mogelijkheid om zaken in te brengen en dat het daarna
bij de opdrachtgevers,gemeente en woningbelang aangeboden wordt en er een intentieverklaring
wordt getekend.
De Bellemarkt wordt in 2014 op 1 juni gehouden bij de Belleman.

Er wordt ook verteld dat er periodiek overleg komt met vertegenwoordigers van de andere wijkraden
en dat ook de banden met de sociale partners worden aangehaald.
Nu krijgt Ben het woord als vertegenwoordiger van de wijkraad in de werkgroep verkeer en geeft
uitleg over de werkwijze van de groep,onder leiding van de gemeente met burgers als leden.
De werkgroep gaat kijken met open vizier en zonder beperkingen wat de mogelijkheden zijn om
Dommelen zo min mogelijk te belasten met de verkeersveranderingen na ingebruikname van de WP.
Er mag geen toename zijn van verkeer in Dommelen met name in Dommelen-Zuid
De werkgroep komt in 2014 diverse malen bij elkaar en zal in de OLV van 26-03 en 11-06 toelichting
geven op de stand van zaken. Ook zal het voorstel van de werkgroep te lezen zijn op de website vd
wijkraad.
Het eindvoorstel van de werkgroep zal aan de provincie voorgelegd worden met een dwingend
karakter en alle aspecten zullen worden meegenomen in dit voorstel.
Wethouder Bax geeft nog een toelichting op het financiële aspect ,er zijn met de provincie afspraken
gemaakt dat dit voorstel uit een aparte pot bekostigd word en niet uit de €140miljoen van de WP.
De werkgroep geeft verder aan dat het genomen besluit van de provincie niet te weerleggen is.
Het volgende punt is de bestuurssamenstelling voor 2014.
Koen heeft aangegeven dat hij de secretaris functie wil neerleggen en zich meer op projecten binnen
de wijkraad wil richten.
Hierop is medio 2013 een oproep gedaan voor een nieuwe secretaris en sinds een half jaar draait
Bert mee als secretaris i.o. De vergadering gaat akkoord met zijn benoeming en Cas feliciteert Bert.
Bernd heeft aangegeven terug te treden als bestuurslid van de wijkraad daar hij
belangenverstrengeling wil voorkomen met zijn functie als eigenaar vd PLUS supermarkt.
Cas bedankt Bernd hartelijk voor zijn diensten en Bernd krijgt applaus vd vergadering.
Gerard is volgens rooster aftredend en stelt zich herkiesbaar.
De vergadering heeft geen bezwaar tegen zijn herbenoeming en ook hij wordt gefeliciteerd door Cas.
De leden aan het woord.
Er is een open brief gestuurd naar aanleiding van een Twitterbericht vd wijkraad over het fietspad
Waalre-Valkenswaard, waarin specifiek verwezen wordt naar een artikel in een CDA krant.
De voorzitter geeft aan dat dit niet correct was, de wijkraad is onafhankelijk en niet politiek gericht.
De voorzitter geeft aan dat in het vervolg zorgvuldiger omgegaan zal worden met de social-media.
Aansluitend deelt de voorzitter mee dat er op 11-03 a.s. een lijsttrekkersdebat /politiek forum zal
worden gehouden in De Bommel ism met de Dommelsoos.

De volgende vraag betreft de straatverlichting op de Bolsiusstraat waar nu een zeer donkere hoek is
ontstaan. Wethouder Bax zegt toe dit mee te nemen in het gehele plan en dat 1 lantaarnpaal extra
de kosten niet zullen zijn.
Er wordt gevraagd of er na de gehele riool verandering,waardoor veel bewoners in Dommelen lang
overlast hebben gehad een feestelijke afsluiting mogelijk is. Dhr. Bax zegt dit toe.
De volgende vraagt gaat over het KPJ-gebouw .
Momenteel is het gebouw verhuurd aan de PLUS, maar in bestemmingsplan heeft het een
maatschappelijke functie. De gemeente vraagt advies aan de Wijkraad en Stichting Belleman. De
wijkraad heeft reeds een brief geschreven met een advies over het gebouw,en de bal ligt nu bij de
gemeente.
Het gerucht gaat dat ook het gebouwtje bij de kinderboerderij leegkomt ivm verhuizing
Peuterspeelzalen naar de basisschool maar hier is nog niks concreets bekend. Wethouder Wijnen
bevestigd dit.
Er wordt gevraagd of de bijeenkomsten van de werkgroep verkeer openbaar zijn .
Dit is niet het geval maar ideeën over het verkeer kan men indienen bij de werkgroep.
Tussentijds brengt de werkgroep verslag uit op de OLV van 26-03 en 11-06.
Wethouder Bax geeft aan dat alle problemen in Dommelen veroorzaakt door de WP meegenomen
worden dus niet alleen Westerhovense weg en Bergstraat.
Er komt een vraag uit de vergadering of de WR contact kan opnemen met buurgemeenten ivm
overlast crossers in de bossen. WR neemt contact op met politie.
Ook wordt verzocht om contact te leggen met VV Dommelen om de ouders erop te attenderen dat
zij in een 30km zone rijden en niet met hogere snelheid collega voetballertjes van de weg rijden
.Bestuur VV Dommelen gaf aan dat bij het hek hun verantwoordelijkheid ophoud. Peter Franken
wordt gevraagd om dit toch kenbaar te maken bij VV Dommelen.
De vraag of de betonrand bij Norbertusdreef,linksaf naar Bergstraat te smal is wordt door Koen
uitgezocht wat de stand van zaken is. Koen heeft dit uitgezocht en later via mail de vraagsteller
beantwoord. De uitvoering is zo in opdracht van de gemeente uitgevoerd om het recht oversteken
te bevorderen. Er zijn op dit moment geen mogelijkheden tot kleinschalig ingrijpen. Mocht de
situatie vragen om een grotere ingreep dan ligt het voor de hand dit mee te nemen in de werkgroep
WestParallel.
Er wordt een vraag gesteld over de bestrating ivm het vervangen vd gasleiding in de gemeente.
Wethouder Bax geeft aan dat de aannemers verplicht zijn om de bestrating op het zelfde niveau op
te leveren als voor aanvang werkzaam heden. Hierom zijn diverse situaties op foto vastgelegd.
Ivm veiligheid aanleggeb gasleiding,eerst nieuw aanleggen dan oude verwijderen, moet er 2x
opengebroken worden dus tussentijds kan het wat minder net bestraat zijn.

Op de vraag of er iets bekend is over een groot distributiecentrum net over de grens,welke extra
verkeersbewegingen zou geven, is bij de wethouders nog niets bekend.
Niets meer aan de orde sluit Cas de vergadering en bied de aanwezigen nog een consumptie aan.

