VERSLAG ALV 2016
Datum

:27 januari 2016

Voorzitter

: Cas Kreijns / Ben de Klerk

Plaats

: Bommel

Notuliste

: Dorian Jonkers

Aanvangstijd

: 20.00 uur

Aanwezig

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

Afwezig met bericht: Wethouder Buiter, Joost Mandigers, Buurtschap Dommeldal, Dorpsraad Borkel&Schaft,
Gerrit Ras, Arjan Schouten

Welkom en opening
De voorzitter heet de aanwezigen ( ± 35 personen) hartelijk welkom en opent de vergadering om 20.00 uur.
Ingekomen stukken (via de mail):
geen
Mededelingen:
geen
1.Verslag vergadering van 27 januari 2015
Is goedgekeurd na onderstaande correcties:
Evert de Jong
-> heeft een vraag over beloftes waarmaken door Wethouder Tindemans. Dit wordt onder 4 ogen afgehandeld.
Ad Visschere: vraagt aandacht voor Hyacintlaan betreffende het strooi-beleid. Vorig jaar is dit ook gemeld, maar
afgelopen vorstperiode werd er weer niet gestrooid aan de oneven kant van de Hyacintlaan,waar veel jeugd
doorheen fietst.( is een korte route voor schooljeugd vanuit Westerhoven) Er werd alleen aan de even kant
gestrooid→ er schijnt nl.geen zon aan die kant van de straat, waardoor het spiegelglad wordt ! Antwoord:
Gemeente heeft een klachtenlijn voor dit soort zaken. Advies om te bellen op het betreffende moment. ( op de
gemeentesite staat hetvolgende: Met vragen over de gladheidsbestrijding kunt u terecht bij de heer P. Hoeks van
het team Beheer Openbare Ruimte (BOR), telefoonnummer 040-2083593. )
2. Financieël overzicht en kascommissie

1

Controle door de kascommissie bestaande uit: Henk Pieters en Gerard Daris.. Gerard doet het woord en geeft
aan dat het financieël plaatje er overzichtelijk en goed gerubriceerd uitziet. Er zijn geen oneffenheden ontdekt.
Met Dank !
Volgend jaar hebben beiden toegezegd wederom kascontroleur te zijn.
Het financieël overzicht vindt U in de bijlagen en komt ook op website te staan
uitleg

Rikkert: geeft

Met dank aan Rikkert en kascommissie.
3. Begroting 2016
Deze is voor 2016 iets opgehoogd ivm. reserveringen op bezittingen.
Wijkbudget is nuttig besteed en wordt dit jaar op dezelfde manier ingezet. Dit wordt ook nog meegenomen in het
convenantsoverleg.
Vraag: financieël overzicht en begroting van vorig jaar zaten niet bij de uitnodiging als bijlage.
De mensen
moeten rustig de tijd hebben om het thuis voor te kunnen bereiden.
Antwoord: volgend jaar zullen
we er allert op zijn!

4. Terugblik 2015

opmerkingen:
t.a.v. wijkschouw: platvorm gehandicapten mee laten doen met wijkschouw
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t.a.v. repaircafe: Ger Raaimakers heeft nog allerlei fietsonderdelen gratis af te halen.
Cas vermeldt nog dat hij aanwezig is geweest bij :
* de Raad van State betreffende de N69 -> in mrt is de uitspraak
* Waterschapsbijeenkomst -> hier werd nauwelijks gesproken over de nieuwe N69, maar over de bedoelingen
met de Keersop. Susan Peters geeft het advies toch betrokken te blijven bij wat er besproken wordt bij het
waterschap .

5. Wisseling Samenstelling bestuur
Tijdens de ALV neemt Cas Kreijns, na ruim 6 jaar, afscheid als voorzitter van de Wijkraad Dommelen. In deze
periode heeft hij zich gemanifesteerd als het "gezicht van Dommelen", zowel binnen de gemeenschap als in
zijn vertegenwoordiging naar de gemeente, als partner. Zijn persoonlijkheid en inzet hebben de Wijkraad
Dommelen op de kaart gezet en gemaakt tot wat het nu,
na bijna 10 jaar bestaan, is geworden. Cas Kreijns is onlangs 70 geworden en -mede daardoor- besloot hij na 2
volle termijnen terug te treden als voorzitter en bestuurslid. Hij heeft in het Dommelse diverse
nevenactiviteiten ontplooid, maar de meest bekende is wel zijn jarenlange inzet als koster bij de St
Martinusparochie . Cas krijgt dan ook de vrijwilligerspenning uitgereikt uit handen van Wethouder
Tindemans.Hij wordt opgevolgd door Ben de Klerk . Deze laatste verruilt zijn functie als secretaris met Dorian
Jonkers
Ook Koen Steenbakkers gaat ons verlaten. Na 9 jaar en 3 volle termijnen neemt hij afscheid als bestuurlid van
de Wijkraad Dommelen. De eerste 8 jaar was hij secretaris, zijn laatste jaar zette hij zich volledig in voor de
opzet van het inlooppunt, de "Vraagbaak Dommelen", die inmiddels geopend is in SOC De Belleman. Met name
de "stille kracht"van Koen is van eminent belang geweest voor de Wijkraad als geheel door de jaren heen. Hij is
kartrekker geweest bij het opstellen van de eerste wijkplannen, maar zeker bij het plan
"Doe mee(r) met Dommelen 2014-2018". Daarnaast is het hem gelukt om bij het inlooppunt de beoogde
sociale partners op één lijn te krijgen en zodoende de fysieke vraagbaak te realiseren. Zonder zijn inzet was dit
waarschijnlijk heel anders verlopen. Koen blijft nog wel actief binnen de wijkraad mn. voor de Vraagbaak.
Met dank aan Cas en Koen
Een welkom aan Elly van Dijk - Sallaerts, zij wordt door de vergadering benoemd als bestuurslid en zal zich
samen met Dorian o.a.bezighouden met het programma Accent op ieders Talent en de Vraagbaak Dommelen.
Ben neemt de voorzittershamer over van Cas en gaat verder met het volgende agendapunt.

6. Vooruitblik 2016
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Een aantal zaken wordt nader toegelicht:
het opzetten van een street-app binnen de eigen wijk, start Braspenninghof
vraag: Jan de Waal : wordt er ook buurtpreventie in meegenomen ?
Antwoord: nee, maar er is hierover wel overleg geweest met de wijkagent
Kermis → met dank aan Martijn Hendriks.
2011/2012/2013/2014: Randprogramma op de Bergstraat, zondag en maandag
2015: volledige organisatie van de kermis in beheer van de Wijkraad Dommelen
Vanaf 2016 :
Uitbreiding attracties op het Martinusplein
Focus op attracties voor de jeugd
Bergstraat wordt vooralsnog niet betrokken bij het kermisterrein
Randprogramma: zondag voor de jeugd, elke feestactiviteit in een feesttent
Dag van De Nieuwe Levenskracht
Oprichten stichting Kermis Dommelen
Eenmalig opstartsteun gemeente
Vanaf 2017 volledig zelfbedruipend
Commissie Kermis, beoogd Stichtingsbestuur: Gerard Bots, voorzitter/horeca, Martijn Hendrikx,
secretaris/attracties, Rikkert Visser, penningmeester/acties
Accent op ieders Talent . Dorian meldt dat er in het afgelopen jaar 76 inschrijvingen zijn geweest en 47
matches tot stand gebracht zijn.
Vraagbaak Dommelen is inmiddels geopend en 2 x per week op maandagmiddag van 16.00-18.00 uur en
woensdagochtend van 10.00 -12.00 uur kan elke inwoner van Dommelen terecht in
Ontmoetingscentrum de Belleman met allerlei vragen betreffende wonen, zorg en welzijn, werk en
inkomen. U wordt vriendelijk te woord gestaan door een van onze vrijwilligers.
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Dus: Durf te vragen...............Kom langs !!!
Vergaderdata 2016 te vinden op onze website: www.wijkraaddommelen.nl
7. De leden aan het woord
Vraag: Jos Timmermans vraagt de wijkraad om ondersteuning bij het bezwaar dat is aangetekend door de
omwonenden tegen het kappen van populieren bij de Schrijnerwei/ Wannerwei. Kan het bestuur in de gaten
houden wat er gaat gebeuren...?
Antwoord: Dit is in de wijkschouw van november ook aan de orde geweest .
Zowel de wijkraad als de gemeente heeft in november een mail ontvangen van een omwonende met het idee
om een voedselbos aan te planten als vervanging van de omgekapte populieren. In december is het besproken
in het convenantsoverleg: op de beoogde plek is er een (her)ontwikkeling in gang gezet.
Vraag: Ger Raaijmakers: vraagt opnieuw aandacht voor het oprichten van een Dommelsch Museum
Antwoord: de vraag is bij het bestuur bekend, maar zij ziet hiervoor vooralsnog geen mogelijkheden.
De wijkraad wordt uitgenodigd voor bezichtiging van carnavalsmuseum bij Ger thuis
Vraag: Jan de Waal: heeft zitting in een kookclub die low budget kookcursusen geeft in de keuken van het
Sondervinckcollege in Veldhoven; voor € 3 kunnen de mensen zelf koken en zelf boodschappen doen. Is dit
een idee voor de wijkraad met haar eet-initiatief ?
Antwoord: Gerard praat na
vergadering even na met Jan

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 21.45 uur.
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