VERSLAG

OLV 2016

Datum

: 25 mei 2016

Voorzitter : Ben de Klerk

Plaats

: PC de Bommel

Notuliste

: Dorian Jonkers

Aanvangstijd : 20.00 uur
Aanwezig

: Ben de Klerk, Gerard Bots, Dorian Jonkers, Elly van Dijk

Afwezig

Ruud van Haren, Luc Leclercq, Annemiek Dirksen, Ger Philippens, Jan Mollen,
Gerrit Ras ( HBV)

met bericht:

1. Opening en mededelingen :
De voorzitter heet de aanwezigen ( ± 35 personen) hartelijk welkom en opent de vergadering om
20.00 uur.
Aanwezigen worden bedankt voor het stemmen op de Wijkraad bij de Rabobank Clubkascampagne.
Martin Kaas wordt voorgesteld en zal voorlopig meedraaien als aspirant-lid in het bestuur

2. Uiteenzetting over de Buurt-Whatsapp door gastsprekers
Peter Franken namens gemeente, Sjef van Dijk namens Martinusplein en omliggende
straten.
“De oren en de ogen van de wijk zijn de bewoners “
Nicole Bots is het eerste aanspreekpunt bij de gemeente over dit onderwerp. Belangrijkste info
zie bijlage 1
Buurtpreventie = ook actief zijn in de wijk met lichtgevende hesjes om de bewoners allert te
maken en te attenderen op inbraakgevoelige situaties rondom huis.

Beb Wienholts: Mag je zomaar 112 bellen ? Is toch alleen voor spoedgevallen....
112 regel is versoepeld, drempel is verlaagd
Theo vd Loo: waarom niet 1 systeem binnen de gemeente ?
Iedereen is daar vrij in, gemeente geeft alleen advies

Koen Steenbakkers: Hoe kun je de privacy beschermen ? Niet iedereen wil herkenbaar zijn via
het telnr.
Alleen de telefoonnummers zijn zichtbaar voor de groepsleden, niet de namen. Maar het is
natuurlijk geen waterdicht systeem. Het is een overweging die iedereen voor zich maakt .
Lia Hoogenboom: Hoe kun je beginnen in een straat en bij wie moet je zijn ?
De gemeente heeft de straten geregistreerd en weten wie de beheerders van de groepen zijn.

Sjef van Dijk vertelt over zijn ervaring bij de Whatsappgroep van het Martinusplein. Er is
een goede samenwerking geweest met de gemeente, m.n. met Nicole Bots. De start is gemaakt
begin 2016 door Martien Prins, Steef van Beckhoven, Jan Peters en Sjef van Dijk. Inmiddels
bestaat de groep uit 67 telnrs. van 46 adressen (van de 85).

De borden zijn geplaatst bij het begin van het Martinusplein vanaf de Bergstraat,
bij begin van het fietspad tussen Norbertusdreef en de Bochten en bij het
Kerkeind.
Er is inmiddels een Gmail adres aangemaakt voor andere zaken ( beheerder is
Sjef). (NB. het is geen “hulp-app”voor bv. alleenstaanden of zieken )
Conclusie : Betrokkenheid neemt toe bij elkaar in de straat.......

3. Wijkplan Dommelen: wijkraad bestaat in okt. 10 jaar
→ bereikte resultaten tot nu toe:
* probleem hangjongeren aangekaart en door verandering van het toenmalige
't Honk in het huidige Tienercentrum werd dit probleem nagenoeg opgelost
* Kern met pit → integreren van jeugd en ouderen
* Opzet Ouderensoos
* Aanleg fietscrossbaan Keersopperweg
* Opknappen van diverse speeltuintjes
* stil asfalt op de Damianusdreef
* het asfalteren fietspad Tienendreef
* Toegangkelijkheid Stokerwei
* Planvorming nieuwbouw Lage Heide en Meerishof
* RABOBANK-bruggetje over de Keersop
Reactie: Nadeel benoemt door Hr. Smolders, rundveehouder uit Westerhoven, runderen hebben
last van wandelaars met hun honden die daar hun behoeften doen, waardoor er stoffen in de
grond komen die een besmettelijk verwerp van de vrucht/miskraam van kalveren kan veroorzaken.
Politie en gemeente Bergeijk doen hier niets aan.
Optie misschien meer uitleg bij de borden die daar de wandelroute aangeven.

* aanpassing Belleman Sporthal naar wijkgebouw
* Betrokkenheid bij Bellemarkt / Koninginnedag ( in samenwerking met Stichting de
Belleman en Plus)

* Aanschaf tent voor Dommelse Evenementen
* Convenantsoverleg met Wethouder

PAUZE

4.

Vervolg Wijkplan Dommelen
→ huidige projecten
* Kermis nieuwe opzet
Vanaf 2017 is het de bedoeling om de kermis volledig buiten gemeente om te organiseren. Met de
complimenten aan Martijn Hendriks. -> doel: het ontstaan van een echte dorpskermis waarbij we
het vertrouwen van de exploitanten weer moeten krijgen.
Brainstormen: over de openingsdagen vrijdag t/m dinsdag iplv. za. t/m woe.

* Accent op ieders Talent
Inmiddels staat de Gemeente Valkenswaard borg voor het programma Accent, zodat het tzt. over
de hele gemeente uitgerold kan gaan worden.
Inmiddels hebben we in Dommelen ongeveer 90 inschrijvingen en 50 matches gemaakt. Daar
Dommelen vele straten behapt, is er een start gemaakt met de zgn. Straatambassadeurs; zij zijn
het aanspreekpunt voor een straat of buurt en onderhouden het contact met een bestuurslid van
de wijkraad, zodat deze laatste het overzicht kan behouden van wat er allemaal speelt in een
straat / buurt.

* Vraagbaak Dommelen :
Het punt in de wijk waar u terecht kunt met vragen over wonen, zorg, welzijn, werk en inkomen.
Uit een enquête gehouden op de Bellemarkt van enkele jaren geleden is er o.a. dit als
belangrijkste punt uitgekomen. Een soort vraagloket dicht bij huis, zodat het niet noodzakelijk
meer is om naar Valkenswaard te gaan om daar een antwoord te krijgen op uw vraag. Wij werken
samen met onze professionele partners van de WMO, GGzE, ZuidZorg, Valkenhof, Lumens,
Cordaad, KBO en SBV en hopen u zo op een snelle manier te kunnen helpen zonder “van het kastje
naar de muur” te worden gestuurd. Helaas hebben nog maar weinig Dommelnaren de weg naar de
Vraagbaak weten te vinden.

* Eetpunt : vanuit de Special van Accent op ieders Talent in maart jl.

is er een “eten &

ontmoeten” ontstaan. De idee is om 8 keer per jaar, door 2 vrijwillige koks, een 3-gangenmaaltijd
klaar te maken voor max. 50 personen tegen een geringe prijs ( was € 5 p/p exclusief drank). Voor
de toekomst zijn er ook nog meerdere ideeën geopperd, die nog vorm moeten gaan krijgen.

* Kidsclub :
Een gratis knutsel/doe activiteit voor kinderen in de leeftijd tussen 6 en 10 jaar van de 4
Dommelsche Basisscholen in samenwerking met PlusCorner en Kinderboerderij ’t Weike. Tot nu
toe is er een wisselende opkomst ( moederdag scoort goed, Pasen is afgeblazen)

* Bellemarkt / Koningsdag :
Wijkraad Dommelen is bij beide met een kraam aanwezig om u van dienst te zijn of om u als gratis
lid of als vrijwilliger bij een van onze projecten in te kunnen schrijven. ( Afgelopen Koningsdag
heeft ons 25 nieuwe wijkraadleden opgeleverd)

* N69 uitstel tot okt.: dus weinig nieuws te melden
Vraag: in hoeverre is het definitief dat deze weg er komt ?
Hij komt er in ieder geval; hekel punt is o.a. het financiële plaatje voor de Provincie.

* Convenantsoverleg met Wethouder :

is zeer zinvol om allerlei zaken die er spelen in

Dommelen met de wethouder rechtsstreeks te kunnen bespreken.

* Wijkschouw :
Hier is mee begonnen in nov. vorig jaar en gaat een vervolg krijgen. Aandachtspunt voor de
volgende keer: het tijdstip van de wijkschouw tijdig doorgeven aan wooncorporatie en bewoners
via VWB( Peter vragen op gemeentepagina) en website.

* kinderboerderij -> hoe kan deze behouden blijven voor Dommelen ? Er dient onderscheid
gemaakt te worden tussen ’t Weike , dwz. de dierenverblijven met bijbehorende schuur en de
eigenlijke boerderij, waar de peuterspeelzalen in gehuisvest zijn.

5. De leden aan het woord :
Ben doet een oproep voor nieuwe bestuursleden
Ton Zwerts: is er een mogelijkheid om een andere avond te plannen ivm. afmelding door andere
bezigheden. Dit wordt meegenomen in de bestuursvergadering.
Cas Krijns: wanneer wordt fietspad naar Kromstraat verhard ?
Ad Vissere: bellen met gemeente over gladheid zet geen zoden aan de dijk; er gebeurt gewoon
niets. Idee om er een bespreekpunt voor de wijkschouw van te maken.

6. Sluiting om 22.05 uur

