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Aanwezig;  

Michel Lintermans, Jan Zwakhoven, Jac Vossen, Remko de Wit, Frank Janssen (DAS) 

Afwezig met kennisgeving; AnneMarie Evers 

1. Opening 

 

2. Vervolg 

In tegenstelling tot hetgeen gepland stond (wijkraadvergadering) is besloten elkaar 

vanavond in een uurtje bij te praten omtrent de diverse onderwerpen 

a) Witte voetjes project: 

In drie groepen (totaal 9 personen) is op 20 april de wijk ingetrokken. Door alle 

deelnemers werd dit als een positieve gebeurtenis ervaren. Ook de meeste bewoners 

waren blij verrast toen de politie etc. bij hen aan de deur stond. De meest voorkomende 

situaties waren niet afgesloten poorten in combinatie met niet afgesloten 

toegangsdeuren waarbij soms de sleutels nog op de deur stonden; niet afgesloten fietsen 

en kliko bakken die uitnodigden om erop te klimmen en op deze manier toegang te krijgen 

tot het perceel/woning; Frank zal hierover een stukje aan Marcel sturen voor plaatsing in 

het wijkblaadje; 

b) Dorps en Wijkradenoverleg; 

Over het algemeen was er sprake van een constructief overleg door alle aanwezige 

partijen; de bijdrage van de KBO had korter gemogen; de volgende keer vooraf een 

agenda toesturen werd als een verbeterpunt opgemerkt; zo een soort overleg 1x per 

jaar/1x per 2 jaar lijkt voldoende, dan kunnen er namelijk ideeën en ervaringen worden 

uitgewisseld; een grotere frequentie wordt niet als zinvol ervaren. Jan wil Emmy van 

Rijssel van Dorpsraad Liessel nog een keer afzonderlijk uitnodigen om haar visie te geven 

omtrent het urgentieteam; Extra waardering werd uitgesproken voor de manier waarop 

Jan de vergadering had voorbereid (power point presentatie etc); 

c) Jens Hoogendoorn annex Natuurlijk Spelenplan 

Jens heeft toegezegd ter compensatie van het plaatsen van een advertentie om het 

onderhoud van het Natuurlijk Spelenterrein te verzorgen. Inmiddels heeft ie een 

advertentie opgesteld die hij naar Jan en Jac heeft gemaild. Beide hebben hier nog niets 

mee gedaan. Afgesproken is dat Jac contact zal opnemen met Jens en hem zal 

voorstellen om het onderhoud van het Natuurlijk Spelenterrein uit te voeren in 

samenwerking met de twee scholen in de Heiakker. In overleg met Harrie Berkers en 

Nazan Schillings kan dan een datum worden gekozen waarop de scholieren onder leiding 

van Jens het onderhoud op zich kunnen nemen. Hierbij valt te denken aan de vervanging 

van de wilgenhutten, mogelijk met een karkas van bamboe waartegen dan de wilgentakken 

kunnen groeien, vlinderstruiken op de bult of iets anders, mogelijk a la de speelplek bij 

Strausslaan / Zandbosweg.  De drassige grond aan de voorkant blijft, dit heeft mogelijk 

te maken met de Peelrandbreuk;  

 

3. Rondvraag 

Jan meldde dat hij was benaderd door een inwoonster van de Sleutelbloem met 

betrekking tot de bijdrage van de wijkraad bij een buurtfeest; hij heeft doorverwezen 

naar de penningmeester; 



Michel meldde dat hij van mening is dat de blikvanger bij de molen omgedraaid zou 

moeten worden, er kan dan van alle kanten afval erin worden geworpen; de voormalige 

blikvanger van de wijkraad zou staan in het buitengebied van Deurne; 

Michel meldde dat het informatiebord moedwillig beschadigd is. Hij zal eerst zelf kijken 

of hij dit kan oplossen, zo niet dient hiervoor iemand te worden ingeschakeld. In vervolg 

daarop meldde Jan dat de Heiakkerkoe ook weer beschadigd was. Michel zal dit ook gaan 

bekijken en voor zover nodig dit laten herstellen. 

Jac meldde dat hij afgelopen donderdag had gezien dat een lantaarnpaal op de Nieuwe 

Wittedijk plat op het grasveld lag, of vernield of erosie; 

Jac had ook gezien dat op Hemelvaartsdag de hondenpoepbakken uitpuilden van de 

zakjes. Tevens lagen er vele zakjes langs en rondom de hondenpoepbak, mogelijk dat dit 

werd veroorzaakt door de feestdagen. Inmiddels is het weer opgeruimd. Het onderwerp 

van de nieuwe hondenpoepbakken wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering;  

 

4. Sluiting 

Jan sluit de vergadering om 21.15 uur 

 

 


