
 
 
 

Verslag jaarvergadering De Beemd Aktief op  
Maandag 14 maart 2016 in de Beemdschool 
 
Aanwezig: Dick Fokkema, Wilhelmien Kooijmans, Anny Wouters, Ans Vink,  
John van de Ven. en 4 wijkbewoners. 
 
 
Afwezig met kennisgeving: Jeanne van Heertum 
Afwezig zonder kennisgeving: Gijs van Doorn en Christ den Ouden 
 
 

1. Dick opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
2. De nieuwe secretaris Ans Vink stelt zich voor. 
3. Financieel verslag: De kascommissie bestond uit Wilhelmien Kooijmans en Mari van Delft die 

vonden dat het er helder en netjes uit zag en daar voor het Anny decharge gekregen. 
Volgend jaar bestaat de kascommissie uit Wilhelmien Kooijmans en Hennie van Eerd. 

4. Jaarverslag Activiteiten:  
- 24 maart gaan groep 3 en 4 weer Palmpasen stokken maken en aanbieden aan de 

bewoners van het Mgr. Bekkershuis. Dit wordt altijd als heel prettig ervaren. 
- Jeu de Boules gaat weer beginnen zo gauw als het weer dit toelaat. We gaan wel met het 

Platform in overleg of er een opknap beurt en eventueel uitbreiding van de banen kan 
komen. 

- Bij het kaarten in de Beemdschool is de bezetting weer beter dan vorig jaar. 
- Er hebben 130 kinderen mee gedaan aan de spooktocht, daar zijn foto’s van gemaakt die 

je via de website kunt bekijken. 
5. De film is niet doorgegaan vanwege te weinig animo. De Plein zoekt naar een alternatief 

i.s.m. Arie v.d. Brand van het City Theater. 
6. Voorstellen nieuwe evenementen:  

We gaan een enquête samenstellen om te vragen of de wijkbewoners ook nog nieuwe 
ideeën hebben en of ze ook met ons willen samenwerken. 

7. Veiligheid in de wijk: 
- Enkele buurtapps zijn al in werking en daar wordt al goed gebruik van gemaakt. Er zijn 

door de gemeente 2 borden geplaats 1 aan de Cock van Neerijnenstraat richting oost 
Frieslandstraat en 1 aan de Kerkendijk. 

- Voor de wijkschouw was er geen animo, erg jammer de wijkagenten komen graag het 
een en ander over preventie vertellen. 

8. NLdoet: 
Er waren geen aanmeldingen via NLdoet maar wel eigen vrijwilligers. 

9. Platform Woon- en Leefomgeving: 
- 4 x per jaar zijn er overleggen met de gemeente het Platform en de wijkraden. 
- Er is nu ook een avond geweest om te kijken hoe de fusie met de andere gemeentes gaat 

lopen.  
- Speeltoestellen in de Speeltuin: De ondergrond van de nieuwe speeltoestellen zijn niet 

goed er is veel wateroverlast. 
- Buurtpreventie: De lampen in de brandgangen laat ook nog veel te wensen over. Als er 

een lamp kapot is kan je die zelf op de gemeentewerf gaan halen.  
- Graag de contactpersonen van de buurtapp doorgeven aan Ger Roumen (Wijkagent) . 



- Samenwerking Welzijn de Meierij, Er is een overleg geweest met de woonservice en de 
wijkraden om meer te gaan samenwerken. Er wordt nu gekeken waar we samen raak 
vlakken hebben. 

10. Evaluatie MIXX veld: 
- Er zijn 40 enquête formulieren ronde het velde uit gedeeld daar zijn er 8 invult terug 

ingeleverd, die zijn nu bij de gemeente om te evalueren. Er wordt nu echt een dringend 
verzoek bij de gemeente (dhr. Boselie en dhr. v. Roosmalen) gedaan om zo spoedig 
mogelijk met alle betrokkenen een afspraak te maken om dit af te ronden.  

11. Kerstbrunch bewoners Jansenpark: 
- De bewoners van het Jansenpark hebben enorm genoten van de kerstbrunch bij  

“Broodje Apart”. Ze hopen het volgend jaar ook weer mee te mogen maken. 
12. Rondvraag en sluiting: 

- Jan Oomen: Vraagt wanneer er een oplossing komt voor de verkeersproblemen op de 
pleintjes zoals o.a. bij Kap. Schreuderstraat, Kap. Luytelaarstaat. Daar wordt nu voor de 
deur geparkeerd en op de door gaande weg, terwijl er een verkeersbord staat met 
“Verboden te parkeren” maar niemand trekt er zich iets van aan. Deze problemen zullen 
we meenemen naar het Platform. 

- Mari van Delft: Er is toegezegd dat in het voorjaar de bomen in de Beemdstraat gesnoeid 
gaan worden, maar zou het niet beter zijn om de bomen te rooien en nieuwe jonge 
bomen te planten, want deze zijn helemaal scheef gegroeid en de wortels drukken de 
stoeptegels helemaal omhoog. Ook dit wordt meegenomen naar het platform. 

- Dick sluit om 21.30 de vergadering. 
 
 
 
 


