
PLATFORM WOON- EN LEEFOMGEVING SCHIJNDEL-WIJBOSCH 

5 MAART 2018 

1.  OPENING. 

 Frank Mulkens opent de vergadering.   

Notulist: Wim van der Rijt. 

Bericht van verhindering: Jan Goyaarts (wethouder), Eus Witlox (wethouder), Ger Roumen 

(wijkagent), Eddy Geers (Stamhuis), Wim v.d. Aa (wijkraad Hoevenbraak/Hulzebraak), Linda 

Braat (wijkraad Hoevenbraak/Hulzebraak), Carli v. Heeswijk (gemeente). 

 

Verwelkoming stg. Rondom de Toren – Boschweg. Zij leggen in het kort uit wat hun 

activiteiten zijn: Boschweg kermis (13/14/15 april), Boschweg Markt (9 september), intocht 

Sinterklaas, diverse Sinterklaas-activiteiten. 

 

 

2. RONDVRAAG (nieuwe aandachtspunten). 

 

 Henk de Laat: graag punt “opschoondag” en “watertappunt” toevoegen. 

 

 Seniorenraad Schijndel: graag voortaan ook mail naar info@seniorenraadschijndel.nl. 

 Frank Mulkens zegt toe om de mailadressen nogmaals grondig te updaten zodat voortaan 

 iedereen de stukken toegestuurd krijgt. 

Lilian Verstraelen (Welzijn de Meijerij - WDM): wil graag aandacht in de diverse wijken voor 

de kwetsbare burger. Het afgelopen half jaar is er door WDM in samenwerking met Reinier 

van Arkel onderzoek gedaan naar het voortbestaan van de dagbesteding en 

lotgenotencontact Onderdac in De Zwengel. Bezoekers van Onderdac waren erg bang dat 

hun ontmoetingsplek ging sluiten. Uit onderzoek werden de kwetsbaarheid en beperkingen 

zichtbaar. Het voortbestaan is van groot belang. Daarnaast gaat WDM samen met de 

medewerker van RVA en de bezoekers werken naar inclusie (zo veel mogelijk mee doen).  Ze 

willen de wijken betrekken bij de ontwikkelingen en vraagstukken zoals: “Wat kan de wijk 

straat of buurt betekenen voor onze medeburger die een beperking heeft en kwetsbaar is?”  

 

 

3. VERSLAG EN ACTIELIJST 29-1-2018. 

 * op blz. 1 moeten de namen aangepast worden van Caroline Geenen en Ans Steen. 

 * Henk de Laat: op dit moment buigt de werkgroep Veiligheid, in overleg met het Buurt 

Informatie Netwerk, zich over de te plaatsen (uniforme)  what’sapp-borden. Over enkele 

maanden komt er een voorstel en dan zullen de borden in 2020 geplaatst worden door de 

gemeente. 

 * Binnen 6 weken kan men van de gemeente een antwoord verwachten op een 

bezwaarschrift. 

 * Wijkraad de Beemd heeft de locaties van de snelheidsmeters doorgegeven. 

 * Bij parkeergarage Lochtenburg is het bord inmiddels aangepast. 

 

 



4. WATERTAPPUNT. 

  Er zijn diverse voorstellen binnengekomen voor het plaatsen van één watertappunt. Helaas 

zijn niet alle wijkraden aanwezig, maar de huidige vergadering beslist dat het watertappunt 

geplaatst wordt in de buurt van de Markt – mogelijk in de bocht vóór het “bloemenkerkje”. 

 

5. WIJKGEBOUW BOSCHWEG. 

 

Helaas zijn de  stichting Bloemenwijken wijkraad  niet aanwezig om dit punt toe te lichten. 

Vorige week dinsdag is er een goede, drukbezochte presentatie geweest in de 

gemeenteraad. Er zijn 2 scenario’s: wijkgebouw opnemen in het Gasthuis óf 

verbouw/nieuwbouw op de plaats van de tegenoverliggende school. Donderdag a.s. zullen 

de politieke partijen hun voorkeur opgeven zodat in april de definitieve keus gemaakt kan 

worden. 

 

6. OPSCHOONDAG – 24 maart 2018. 

 

De wijkraden hebben een bericht van de gemeente ontvangen. 

 

7. RONDVRAAG en SLUITING. 

 *Albert Dekkers (Bonkelaar/Grevekeur): het vinden van vrijwilligers verloopt nog steeds 

moeizaam. Aanwezigen bevestigen dat dit een landelijke trend is, met name wat betreft 

bestuursfuncties. Persoonlijk (aan de deur) mensen vragen werkt over het algemeen het 

beste. Ook kan men navraag doen bij de Vrijwilligerscentrale. 

 * Frank Mulkens (dorpsraad Wijbosch): in het kader van harmonisering worden we door de 

gemeente bestookt met vergaderingen. Prima dat de bewoners betrokken worden bij het 

beleid, maar het aantal besprekingen is enorm veel.  

Verder worden de ontwikkelingen rondom Annahof nauwgezet gevolgd. De voormalige kapel 

mag gebruikt worden voor bepaalde activiteiten van de dorpsraad. 

 * Caroline Geenen(Welzijn de Meijerij): de stichting gaat haar eerste lustrum tegemoet. De 

uitnodiging voor het vijf jarig jubileum gaan deze week de deur uit. Er komt een symposium 

en een workshop-avond voor vrijwilligers. Ook Woonservice Zuid viert dit jaar haar eerste 

lustrum. 

 * Dick Fokkema (wijkraad Beemd Actief): helaas is de Speel-o-theek definitief opgeheven. De 

vestiging op Boschweg was niet goed. In het Spectrum en het (oude) gemeentehuis was geen 

plaats. 

 * Henk de Laat: in wijk Hoevenbraak/Hulzebraak gaat een grote renovatie  van start. De 

gemeente betrekt de wijkraad daarbij. 

De voorzittter dankt ieder voor zijn/haar inbreng en sluit de bijeenkomst om 21.05 uur. 

 

Volgende vergadering Platform Woonomgeving is op 4 juni 2018 om 19.30 uur. 

Volgend vooroverleg van de wijkraden is op 22 mei in De Schakel om 19.30 uur. 


