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Welkom en opening
De voorzitter heet de aanwezigen hartelijk welkom en opent de vergadering om 20.00 uur.
Vaststellen agendapunten voor deze vergadering
1. Ingekomen stukken :
verslag “Handen in Een” door Koen en Gerard. Op 8 april is de volgende bijeenkomst
SBV verslag van 2 mrt. 2015 ( aan Koen gegeven)
2. Notulen bestuursvergadering 9 febr. 2015
Goedgekeurd, maar moeten tijdens de volgende ALV nog worden vastgesteld
3. Wijkplan Dommelen (Koen Steenbakkers)
Inlooppunt gestart met projectgroep en deelnemende partijen, met name de professionele instelingem
ism de wijkraad. Uit onderzoek blijkt, dat 80% van de vragen kan worden beantwoord dor de wijkraad.
20% moet worden beantwoord door professionals. Die zijn standby, zodat vragen snel kunnen worden
beantwoord. Naast loket ook een digitaal loket. Beide loketten zullen naast elkaar bestaan. Projectgroep
stelt momenteel een businessplan op, naast alle initaitieven, die nu al lopen. Vervolgens is promotie en
communicatie belangrijk, samen met de invulling van de mensen, die daarij betrokken moeten worden.
Voor het inlooploket wordt gedacht aan de Belleman. Als er ideeën zijn, dit graag melden aan de
wijkraad. De planning is om dit najaar van start te gaan. De gedachte daarbij is, dat we met de start
tevens een inloopmarkt organiseren.
Vraag: hoe combineert dit met andere initiatieven.Binnen het bestuur - bestaat daar oveleg over?
Vraag: hoe vind je de vrijwilligers. Koen legt uit, dat er een sociale kaart is, die we kunnen gebruiken.
Daarnaast willen we de professionals naast de vrijwilliegers betrekken ook voor overdracht van kennis.
Bij problemen moet er doorgevraagd worden, zodat burgers op de juiste manier worden geholpen
AOIT (Gerard Bots)
Drie maanden geleden gestart met Lieneke. Martinusplein en Moutlaan huis aan huis geweest. Inmiddels
is er een actieve groep van al 9 mensen gevonden. Matches worden gemaakt, bijvoorbeeld boodschappen
doen en mensen wegbrengen, etc.. Met Pasen staan we op het veldje bij de rotonde, waar naast het eieren
zoeken ook nog speciale aandacht uitgaat naar AOIT.
4. Diverse Dommelse zaken
Westparallel (Ben de Klerk)
Wacht op goedkeuring (Financieel) van de provincie. Verwachte financiele besliutvorming in april,
ervan uitgaande, dat de momenteel demissionaire gedeputeerde dit nog kan afhandelen. Daarna wordt er
gestart met de invulling van de aanpassingen aan de infrastructuur in samenwerking met de bewoners.
Fietspad (Cas Kreijns)
Nieuw fietspad, dat aansluit op de Kromstraat. Het is nu nog te nat, maar medio mei wordt er gestrart
met de aanleg.
Wandelpad bij doeweekterrein. (Cas Kreijns)
Is nu erg modderig. Ook hier is het nu te nat en ook hier wordt gestart met verbetering, als het weer
droog is.

Waterbergingsplan Dommelen Zuid (Cas Kreijns)
Ligt ter inzage op het gemeentehuis. Door een aantal mensen is kritiek geleverd – met name agrariers,
omdat het gebied onder water kan komen te staan. Sluis komt in de Dommel, als waterberging voor
Eindhoven. Waterschap is verplicht om voor 1 januari 2016 hun zaakjes op orde te hebben. Frans vd
Heijden heeft het erover, dat het water tot op hoogte van het kerkhof komt. Gezien het gegeven, dat het
gebied kwelwatergevoelig is, wat betekent, dat we niet weten, wat er met het kerkhof gebeurt. Hij heeft
hier al meerdere malen per brief op geageerd, maar hij kan er met niemand over praten. De gemeente
met name geeft niet thuis.
Kermis (Gerard Bots)
Samen met Martijn Hendrikx nieuwe opzet voor de kermis in Dommelen. Programma wordt op tijd
kenbaar gemaakt. Wijiraad gaat een evenementencommissie oprichten als verantwoordelijke voor alle
activiteiten in Dommelen. Ook hiervboor hebben we regelmatig handjes en ideeên nodig. De
woonwagens bij de kermis gaan in ieder geval weg en worden geplaatst in Valkenswaard. Daar komen
attracties voor terug. Ook de horeca is deelgenoot bij de nieuwe opzet.
Bibliotheek (Koen Steenbakkers)
Op aangeven van Mieke Buiter komt er een bibliotheek van halen en brengen. De insteek is, dat mensen
een boek kunnen halen onder voorwaarde, dat ze een boek brengen.
Boerderij Martinusplein (Cas Kreijns)
Er is een aanvraag ingediend voor een kamerverhuurbedrijf. De aanvraag voldoet aan de richtlijnen van
het bestemmingsplan. De vergunning is goedgekeurd. Bezwaren kunnen tot 6 weken na verlening van de
vergunning worden ingediend.
Stichting de Dorpspomp. (Cas Kreijns)
Er is een schriftelijke aanvraag ingediend voor licht-ornamanten ten behoeve van de kerststal. Deze
aanvraag wordt gehonereerd met een bijdrage van de wijkraad.
5. De Leden aan het woord
Vraag: wordt het Goed opgeheven? Wethouder Tindemans geeft antwoord. Het Goed is een
commerciêle instelling, die goederen recycled en inmiddels is daarvoor een overeenkomst gesloten met
Cure. Het Goed heeft niet ingeschreven, waardoor Cure het is geworden. Het gevolg is, dat er voor het
Goed inkomsten verloren zijn gegaan. Het Goed heeft daardoor het huurcontract opgezegd.
Glas en vuil containers op Martinusplein graag wat vaker ophalen. Het is een grote troep. Overigens
geldt dat ook voor de containers bij de Belleman.
Belangrijk voor Rikkert:
- Ria Smets en Bart Jacobs zijn lid, maar krijgen geen uitnodigingen. Rikkert heeft Ria wel op de lijst
zien staan, maar die staat waarschijnlijk “dicht”. Rikkert stuurt wel een mail.

