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Cas Kreijns, Ben de Klerk, Gerard Bots, Rikkert Visser, Dorian Jonkers

1. Welkom en opening
De voorzitter heet de aanwezigen ( ± 30 personen) hartelijk welkom en opent de vergadering om
20.00 uur.
2. verslag vergadering van 25 maart 2015 : geen op of aanmerkingen
3. wijkagenten Ingrid Smits en Robert Moers
Ingrid Smits is wijkagent Dommelen-Noord en vertelt over het werk van de wijkagent.
Op dit moment worden er samen met de gemeente initiatieven ontplooid voor o.a. de
inbraakpreventie. De bewoners gaan samen met iemand van de gemeente en de wijkagent rondlopen
in de wijk onder het motto “loop en denk mee” Wat voor zaken vallen je op, gekeken vanuit de ogen
van een inbreker, zijn er onveilige plekken. Het zgn.donkere dagen offensief ( periode nadat de klok
weer verzet wordt en de feestdagen in aantocht zijn), de periode die meer inbraakgevoelig is. Zie de
bijbehorende folders in de bijlage.
Op 4 november zal er bij de Belleman een digi-bus komen te staan. Dit is een omgebouwde
vrachtwagen met mobiele media. De politie komt die dag naar de mensen toe iplv. andersom en
vraagt de bewoners om een enquête in te vullen o.a. over wat de verwachtingen zijn van de
werkzaamheden van de wijkagent, of de website van de politie voor iedereen toegangkelijk is etc.
Vragen uit de zaal:

Wat doen jullie met een vraag, horen wij als bewoner daar nog iets van terug ?
Ja, er is altijd een terugkoppeling naar de vragensteller. Op www.politie.nl kan
er ook persoonlijk naar de wijkagent gemailed worden.
Vlakbij het woonwagenkampje aan de Keersopperweg ligt er altijd rotzooi
langs de weg. Kunnen de bewoners hier een keer op aangesproken worden ?
Samen met iemand van de gemeente gaat de wijkagent, indien er problemen
zijn, met de bewoners van het kampje in overleg. In het verleden onderhield
Monique Deeben het contact met de bewoners.
Hoe zichtbaar is de wijkagent ? Waar bent u te bereiken ?
Een wijkagent heeft wisselende diensten; tijdens de wijkzorg fietsen de
wijkagenten door de wijk. Daarnaast moeten zij ook een flinke papierwinkel
bijhouden en zijn daarvoor aangewezen op het kantoor aan de Waalreseweg 5
(politiebureau)
Ingrid is bereikbaar via haar E-mailadres: ingrid.smits-van.otten@politie.nl
of op het politiebureau aan de Waalreseweg, 0900.8844

4. wijkplan Dommelen:
inloophuis & vraagbaak
Dorian legt uit wat de vraagbaak precies inhoudt en hoe het gaat werken in de praktijk:
De Vraagbaak Dommelen is een informatiepunt zonder drempels. Alle inwoners van
Dommelen kunnen dicht bij huis terecht met allerlei vragen over wonen, zorg, welzijn,
werk en inkomen. Indien u de weg naar hulp wat moeilijker weet te vinden, kunt u dus

altijd beginnen bij de Vraagbaak Dommelen. Ongewenste verwijzingen
van ‘het kastje naar de muur’ willen we hiermee tot de verleden tijd
laten behoren. U wordt vriendelijk te woord gestaan door een
vrijwilliger, die u ter plekke probeert te helpen al dan niet met
ondersteuning van een professional. Er zal discreet met uw vraag
worden omgegaan
Openingstijden: Maandagmiddag 16.00-18.00 en Woensdagochtend 10.00-12.00, in
de Belleman, vergaderruimte 1.

Accent op ieders Talent
Al vanaf de start op 1 nov. 2014 heeft een groep enthausiaste bewoners zich ingezet voor
het project. Inmiddels zijn er ongeveer 10 straten gelopen, waarvan er 68 bewoners zich
aangemeld hebben met hun talent. Inmiddels zijn er 32 matches gemaakt. Een aantal
voorbeelden worden genoemd. Op onze website www.wijkraaddommelen.nl kunt u
allerlei wetenswaardigheden vinden over het project en ook zeer de moeite waard onze
collumn “uitzicht vanachter de geraniums” lezen,waarin vanuit de ogen van de
ouderwordende mens allerlei dingen in onze gemeente, maar ook daarbuiten worden
belicht.

5. Buurtlink
Ben vertelt in het kort over het opzetten van een buurtsms; dit brengt toch wel wat hindernissen met
zich mee, omdat bijvoorbeeld niet iedereen een mobiele telefoon tot z’n beschikking heeft of met de
moderne communicatietechnieken niet goed overweg kan.
Nieuwe ideeën of initiatieven zijn natuurlijk altijd welkom
Daarnaast noemt Ben 2 websites die de moeite van het bekijken zeker waard zijn
 www.buurtlink.nl
 www.wehelpen.nl
6. Dommelse zaken
Peter Franken geeft een update van de westparalel/ N69 -> er lijkt weinig te gebeuren; maar er zijn
gigantische geldstromen binnen het project mee gemoeid en vandaar dat besluiten niet zomaar even
genomen worden.(binnenskamers van het Provinciehuis). De uitspraak ” een broedende kip moet je
niet storen“ geeft wel duidelijk aan hoe de zaken ervoor staan. Voorts ligt er een beroepsschrift bij de
Raad van State in Den Haag. De behandeling is begin november en de uitslag wordt verwacht in
januari 2016.
Vandaag kwam er een openbare brief dat er tussen oktober en maart op het tracée N69/ westparalel,
allerlei voorbereidende bodemonderzoeken plaats zullen gaan vinden..
In het voor iedereen toegangkelijke gedeelte van Belleman liggen openbare stukken van gemeente
ter inzage; dit gaat binnenkort gedigitaliseerd worden en middels een groot scherm zichtbaar
gemaakt worden voor eenieder.
Adres Bergstraat 36/ Martinusplein; er is bezwaar aangetekend tegen de verleende vergunning voor
kamerverhuur. Op dit moment wordt het behandeld door de bezwarencommissie -> eindadvies wordt
tzt. College van B&W voorgelegd.
Er een particulier initiatief voor een garagesale op 10 okt. in het Leonardusdal.
Het nieuwe fietspad tussen het Broek en de Kromstraat -> het laatste stukje is onverhard. Wethouder
Mart Wijnen is hierover in overleg met de betrokkenen.
7. De leden aan het woord:

Ger Raaijmakers: Is er in Dommelen een andere locatie voor het carnavalsmuseum, nu gevestigd
bij Ger op zolder ? Elke di. Van 20.00 tot 22.00 wordt er daar gewerkt. De ruimte is helaas te klein.
Zou het KPJ gebouw indeze een oplossing zijn? Dit gebouw is al eerder door anderen geopperd er
invulling aan te geven. Maar het gebouw verkeert in een dermate slechte staat , dat er eerst een
opknapbeurt aan vooraf zou moeten gaan en wie gaat dat betalen? Wethouder Tindemans is hiervan
op de hoogte. Hoeveel ruimte is er nodig ? Minimaal 2 kamers......
Alternatief: Oproep via website wie er ruimte over heeft.
Theo van de Heuvel: Kinderboerderij ’t weike ,wat gebeurt daar mee in de toekomst? Op
woensdagmiddag willen we een kinder/hobbymiddag organiseren en daarvoor zouden er wat
aanpassingen moeten gebeuren. Is dit nog wel zinvol als er onzekerheid is over het blijven bestaan
van de kinderboerderij ? Hierop moet men op dit moment het antwoord schuldig blijven...
Beb Wienholts:
* hoe was de nieuwe opzet van de kermis -> toelichting van Gerard
Alle gevraagde attracties waren aanwezig. Ook exploitanten waren tevreden. Muntenactie was
supergeslaagd. Er waren wel wat opstartproblemen, maar die worden meegenomen voor volgend
jaar o.a. verkeershekken die genegeerd worden, te vroege sluiting van een aantal attracties op
woensdag. Hier betere afspraken over maken om teleurstellingen te voorkomen.
Vraag: kan Bergstraat meerbetrokken worden bij kermis ? Zoja in welke vorm ?
Antwoord: Nieuwe initiatieven zijn welkom.
*Wat te doen met Bouwverkeer Lage Heide dat gewoon toch door de wijk blijft rijden ondanks een
verbod?
Antwoord: Het plan is nog in ontwikkeling. Daar zit nog een projectleider op. Aan hem heeft Peter
Franken n.a.v. van de 3e of de 4e melding van dhr. Wienholts nu voor de 3e of de 4e keer (!) de
melding over bouwverkeer, dat zich niet aan de afspraken houdt, doorgegeven. In de bouw- en
projectvergaderingen worden daar steeds harde afspraken over gemaakt, maar de praktijk in de
woonwijk zal weerbarstiger zijn. Ik geloof oprecht dat deze klacht wederom terecht is. Ik wacht
even de reactie van de projectleider af en kom daar nog op terug.
*herhaalde vraag : Anamoonlaan 2 lichtmast moet naar voren geplaatst worden; de ligging van de
weg is nl. veranderd, dus staat de mast verkeerd.
Antwoord: NB Losse meldingen over palen, tegels, bomen etcetera kan bij de gemeente alleen maar
gemeld worden via het centrale nummer (040)2083444 of liever nog de gemeentelijke website en
dan klachten/meldingen/storingen op de homepage.
* Wat gebeurt er met het stuk bouwgrond in Lage Heide woonwagenlocatie
Antwoord: Die gaat dus niet door. Was wel in het bestemmingsplan geoormerkt als
woonwagenlocatie. Er moet dus een planwijziging komen. Ik heb navraag gedaan wat we dan als
alternatief willen op die plek. Antwoord volgt.
Margriet Hennekens: van kunststichting Vaart
Koos Verhoef is een op leeftijd zijnde kunstenaar uit Dommelen . Wat gebeurt er met
zijn kunst als hij er niet meer is? Kan deze collectie behouden blijven voor
Valkenswaard. Vraag aan gemeente ?
Margriet gaat in overleg met zonen, die hiervoor een stichting hebben opgericht.

8. Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 21.30 uur

