VERSLAG ALV 2015
Datum
:
Plaats
:
Aanvangstijd :
Aanwezig
:
Afwezig met bericht:

28 januari 2015
Voorzitter
:
Cas Kreijns
Bommel
Notuliste
:
Dorian Jonkers
20.00 uur
Cas, Ben, Koen, Gerard, Rikkert, Dorian
Bert
Wethouder Buiter, Joliek Orth en Ans Boelens (wijkverpleging), Klaartje van Daal, Betsie vd.
Zanden , Henk Dijkstra,

Welkom en opening
De voorzitter heet de aanwezigen ( ± 50 personen) hartelijk welkom en opent de vergadering om 20.00 uur.
Ingekomen stukken (via de mail)
1. van ModelSpoorGroep Valkenswaard over de klimaatbeheersing van de zalen in de Belleman
2. van een bewoner over het strooibeleid in de Hyacinthlaan en het plaatsen van zwerfkeien.
Beide vragen zullen per mail aan de betrokkenen worden beantwoord.
Mededelingen:
Als extra agendapunt wordt ingevoegd een uiteenzetting over de stand van zaken in de zorg door wethouder
Tindemans.

1. Verslag vergadering van 29 januari 2014
Is goedgekeurd na onderstaande correcties:
 “ het pand aan het Martinusplein wordt omgebouwd tot hotel” Dit is niet juist.
 aan de lichtmasten in de past.Bolsiusstraat is nog niets gedaan.
wethouder Bax wil er nog een keer serieus naar kijken.
Vanuit de wijkraad wordt er hierover nog een mail naar wethouder Bax gestuurd.
 Voor wat betreft de zwerfkeien overlegt Peter Franken met Bep Wienholts.
2.

Samenstelling bestuur
Bert Habing legt zijn functie van secretaris neer. Hij blijft nog wel actief binnen de wijkraad.
Met dank aan Bert voor zijn inzet.
Ben de Klerk neemt het stokje van hem over als secretaris.
Welkom aan Dorian Jonkers-Fasol, zij wordt door de vergadering benoemd als bestuurslid en zal
zich o.a.bezighouden met het programma Accent op ieders Talent en het vrijwilligerssteunpunt.
De vacature voor een nieuw bestuurslid is nog niet opgevuld; er was een kandidaat, maar deze moest
zich helaas afmelden.

3.

Financieel overzicht en kascommissie
Rikkert: geeft uitleg

Controle door de kascommissie : Kees Luijbrechts en Evert de Jong . Met dank !
Henk Pieters en Gerard Daris vormen de nieuwe kascommissie.
Vraag: adverteren in bladen als bv.een Carnavalsblad -> hier zijn kosten aan verbonden. Is dit noodzakelijk
met het oog op bezuinigingen.
Antwoord: Promotie van wijktaken is niet gratis, maar hier wordt wel degelijk naar gekeken. Promotie kan
ook via de nieuwsbrief van de wijkraad, maar dan bereik je maar een deel van de mensen in Dommelen. We
willen ook diegenen bereiken die nog geen lid zijn van de wijkraad.

Vanaf 2016 moet voor het wijkbudget subsidie worden aangevraagd. Rikkert zal de financiële
verslaglegging van de subsidieaanvraag naar de gemeente verzorgen .
Met dank aan Rikkert en kascommissie.

4. Terugblik 2014
Koen presenteert het wijkplan : Doe Mee(r) met Dommelen

5. Vooruitblik 2015

Een aantal zaken worden nader toegelicht:


De werkgroep voorzieningen heeft in de zomer 2014 een workshop “hoe Dommelen meer leefbaar te
maken ?”georganiseerd. Daaruit kwam naar voren dat er behoefte was aan een plek waar mensen met
al hun vragen terecht kunnen, een zogenaamde loketfunctie. Deze loketfunctie wordt geopend in
september 2015. De wijkraad is de kartrekker in deze.



De wijkraad is daarnaast ook vertegenwoordigd in de 3 andere werkgroepen: Werkgroep Openbare
Ruimte, Werkgroep Zorg en Oud worden en Werkgroep Sociale Contacten en Samendoen.



Nieuw: in maart wordt er een start gemaakt met een “kidsclub”voor alle kinderen uit Dommelen van
6-10 jaar. Deze is tot de zomer nog gratis, maar in de toekomst zal er waarschijnlijk een kleine
bijdrage gevraagd worden.
Vraag: wordt er ook rekening gehouden met kinderen waarvan de ouders minder draagkrachtig zijn
Antwoord: hier wordt geprobeerd rekening mee te houden.



Kermis Dommelen
Rikkert legt uit dat de kermis niet meer in samenwerking met de gemeente wordt georganiseerd. De
werkgroep Evenementen regelt in de toekomst zelf de kermis in Dommelen. Martijn Hendriks komt
de werkgroep versterken; hij houdt zich oa.bezig met de soorten attracties op de Bergstraat en het
Martinusplein. Er komen geen “ kampeerplekken “ meer voor kermiswagens op het Martinusplein.



Dorian vertelt dat de eerste matches in het programma Accent op ieders Talent gemaakt zijn.
Regelmatig wordt er op de site van de wijkraad een nieuwsbrief gepubliceerd over de stand van
zaken. Daar is ook te zien wat er gevraagd en aangeboden wordt aan diensten.

6. Presentatie door Martin van der Velden over Verkeersplan Dommelen (Zuid)
Martin geeft aan de hand van een PowerPoint presentatie uitleg over het advies van de verkeersgroep
Dommelen. De verkeerswerkgroep bestaat uit bewoners van Dommelen, een afgevaardigde van de
gemeente en een provinciaal adviseur.
Met dank aan Martin.
Zijn presentatie over dit onderwerp roept een aantal vragen op onder de aanwezigen:
Vraag: wat betekenen de getallen van het aantal verkeersbewegingen ?
Antwoord: dat zijn het aantal verkeersbewegingen (heen en terug) per dag overgenomen uit
rekenmodellen.
Vraag: Hoe zit het met de kosten ? Neemt de provincie alle kosten voor haar rekening?
Antwoord van Wethouder Bax: de provincie heeft toegezegd de kosten van de voorgestelde
maatregelen voor haar rekening te nemen; voor de gemeente zou het kosten neutraal moeten zijn.
Aanvullend wordt opgemerkt dat de provincie geld overhoudt aan het vervallen van de
noordaansluiting .
Vraag: Wordt er rekening gehouden met het intensieve fietsverkeer op de Venbergseweg als deze weg
aangepast wordt voor de ontsluiting van het plan Lage Heide ?

Antwoord: daar heeft verkeerscommissie zich niet mee bezig gehouden.
Vraag: Om de stroom van verkeer te beinvloeden, worden er verkeersbeperkende maatregelen
genomen. Wat zijn de adviezen voor handhaving ? Zijn er contacten met politie over hoe dit te
controleren ?

Antwoord: Dit kan pas besproken worden als er concrete inrichtingsplannen zijn…
advies aan gemeente: let op handhaving van de adviezen
opmerking : de consequenties van de aanleg van de westparalel zijn er; de werkgroep kan alleen
“damage-control” uitvoeren.
Vraag: Hoe bindend is het advies ?
Antwoord: op ambtelijk niveau is er al overeenstemming met de provincie.

Vraag: waarom kan de Westerhovenseweg geen 30 km zone worden ?
Antwoord: Dit is geen optie ivm de verkeersintensiteit.
Overweging van werkgroep in deze was : wanneer het vrachtverkeer in snelheid wordt terug gebracht
naar 30 km., in combinatie met de 2 nieuwe rotondes, dit resulteert in een teveel optrekken en
afremmen. Dit geeft veel overlast. Een nieuwe inrichting van de Westerhovenseweg is noodzakelijk.
bv. de aanleg van een nieuw geluidsarm wegdek.
Vraag: verkeer mag niet meer toenemen volgens een amendement van 2012. Deze toename komt er
wel. De gemeenteraad kan en mag dit dus eigenlijk niet accepteren....!
Antwoord: Dit amendement kan door de komst van de westparalel niet meer aangehouden worden.
De doelstellingen moeten we wel zoveel mogelijk proberen te benaderen.
Vraag: Wanneer start het hele gebeuren ?
Antwoord: De gemeenteraad is hier verantwoordelijk voor en zal na akkoord meteen stappen
ondernemen.
Vraag: Kan er een gesprek georganiseerd worden door de wijkraad met omliggende bewoners
Antwoord: Er gaat met bewoners van de Westerhovenseweg , de Bergstraat en de omliggende straten over
mogelijke oplossingen gepraat worden. Hiervoor worden werkgroepen samengesteld. Wethouder Bax
benadrukt nog een keer dat er na 1 jaar geëvalueerd zal worden.

7. Stand van zaken over de zorg door wethouder Tindemans:
Wethouder Tindemans biedt in eerste instantie haar excuses aan voor haar korte aanwezigheid bij de vorige
openbare vergadering van de wijkraad.
Het overhevelen van de zorg van de overheid naar de gemeente was vóór januari 2015 geregeld.
De bewoners die het betreft hebben alles wat ze aan hulp hadden, kunnen houden.
De nieuwe aanvragen zullen anders ingericht worden en dat gaat wat langer duren.
Niet alle veranderingen in de huishoudelijke hulp hebben we op tijd kunnen regelen.
Helaas was bv de Zuidzorg er nog niet klaar voor. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de zorginstellingen.
De betrokkenen weten inmiddels wel of ze een vergoeding krijgen.
Belangrijk is het realiseren van een goed ondersteuningsnetwerk.
Er zijn gesprekken geweest met zorgaanbieders; er waren problemen met bv de dagbesteding van
gehandicapten; met Lunetzorg zijn we het eens geworden over het tarief van begeleiding. Het tarief valt
binnen het budget van de gemeente en er kan ook zorg gegeven worden aan nieuwe clienten.
Vraag: Er werden keukentafel gesprekken gevoerd door iemand van buiten Valkenswaard. Waarom
niet door iemand die bekend is in Valkenswaard ?
Antwoord: Extra mankracht moest aangetrokken worden om op tijd klaar te komen; Er zijn van
extern mensen ingehuurd tegen een laag tarief.
Gelukkig waren de uitkomsten van de gesprekken positief.
Dat de mensen die de gesprekken moesten voeren, niet zo goed op de hoogte waren van zaken
binnen Valkenswaard, heeft geen problemen gegeven.
Vraag: Kan de Zuidzorg niet wat harder aangepakt worden om een goede taakinvulling te geven?
Antwoord: Eerst met zachte hand en in goed overleg;
Nadeel is dat de inwoners er last van hebben als de zorg op dit moment niet optimaal geleverd wordt.
De mensen kiezen zelf hun zorginstelling ………de gemeente zorgt voor de financiële afwikkeling.
Met dank aan wethouder Tindemans.

8. De leden aan het woord
Vraag: Er wordt gesproken over vermindering van het aantal speelveldjes ?
Antwoord: De bewoners kunnen ook hierover meepraten ! Bij wijzigingen speelveldjes zal er altijd
contact worden opgenomen met de buurt. Voorstel om het opgedoekte speelveld van de Narcislaan
weer op te bouwen daar waar het woonwagenkamp zou komen te liggen, nl. aan Het Broek.
8. Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng. Hij deelt mede dat de datum van de volgende
vergadering tzt. vermeld wordt op de website van de wijkraad.
Daarna sluit hij de vergadering om 22.00 uur.

