
  

 

11-4-2017 

Verslag wijkraad Heiakker  

Aanwezig: Jan Zwakhoven, Michel Lintermans, Jac Vossen, Remko de Wit, 

Annemarie Evers-Reuver, Frank Janssen, Michel van Eunen (wijkbeheerder) 

1. Opening 

2. Michel van Eunen: organiseren wijkfeest; combineren met andere 

buurtfeesten? Datum ? Werkgroep oprichten? 

Wijkraad/Kubus/verenigingen/etc; diverse geledingen. Door Michel en 

Mandy worden sowieso de mensen benaderd die aangegeven hebben hier 

interesse in te hebben. Er wordt in mei zsm een datum geprikt voor een 

eerste bijeenkomst. Graag iemand van de wijkraad erbij. 

 

3. Frank Janssen – politie 

- Vijver: overlastmeldingen, auto’s bij de vijver (procesverbaal) 

- Jan geeft aan dat een bewoonster van de Krullevaar melding maakt 

van overlast. Op de Peelslenk worden blijkbaar auto’s zo geparkeerd 

dat auto’s aan de andere kant over de stoep moeten. 

-  

4. Notulen 

De notulen van 14 maart zijn goedgekeurd. 

 

5. Ingekomen post/mail 

- subsidie goedgekeurd voor 2017 

- mail uitnodiging LEVgroep over wijkfeest 

- mails over OVL (zie agendapunt) 

- NL Doet – evaluatieformulier 

- Brief gemeente over borden Deurne Alert; locaties doorgeven. 

- mededelingen: afspraak met Kubus/Henry staat nog 

5. Openbare verlichting 

- Bijplaatsen lantaarnpalen per format indienen, anders duurt het langer. 

Het plan OV moet namelijk eerst nog naar de raad. 

- Wij zijn erg blij dat we bij het plan worden betrokken, wij worden 

echter als initiatiefnemer genoemd, wat niet het geval is. De proef is nu 

gestart en alle klachten en meldingen worden aan de wijkraad 

doorgesluisd. Dit kost erg veel tijd en energie.  

- Bijkomend punt: er zijn lantaarnpalen die nu uit staan, terwijl er 

lantaarnpalen in de straat staan die op nachtschakeling staan. 

Resultaat, de hele straat is donker. Dit wekt natuurlijk irritatie op. 

- Bonkspade/Batspade: zou uitgesloten moeten worden van dit plan, hier 

hadden we niet langs hoeven gaan. 
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- Jan houdt het nog even in de gaten met betrekking tot het aantal 

meldingen, koppelt anders terug aan gemeente. 

- Wat gebeurt er na de proef? Navragen hoe lang de proef nog duurt.  

 

Opmerkingen en bevindingen (bewoners/wijkraad) 

 

- Batspade:  Jan is langs geweest en heeft voorstel gedaan. Is meteen 

gerealiseerd. 

- Peelschol: 4, 5, 6  gaan op nachtschakeling, mastnr 5 is proef. Mast 5 

moet aanblijven, ander nummer uit. 

- Batspade, Stikker, Oplegger, Bonkspade: Jac heeft dit 

overgenomen van Jan: bij 2 palen van de 50 palen zit er iets niet goed. 

Dit plan is in 2013 besproken met de gemeente en de buurt. 

- Batspade 5 1 en 3: 3 zit in de proef, mag uit de proef. 

- Atalanta 24: paal 5 zit in de proef, aanhouden? 10, 11, 13 zijn uit na 

2330 uur. 11 aan, 13 uit.  

- Krullevaar : 5 zat in de proef: voorstel; 6 uit, 5 aan. 

- Peelslenk: 9: draait mee in de proef, voorstel om dit te handhaven. 6 

wordt verwijderd. 

- Vliersingel 80: proef met LED, op voorhand allemaal uitgeschakeld. 

- De Burcht: teveel lampen uit (nachtschakeling). Deze blijven straks 

aan. Helder. 

- Fitissingel: 128 is uitgeschakeld. Paal 31 uit de proef, aan laten. 

- Struikheide: paal nr 8 is uitgezet: in overleg met bewoners is gekozen 

om 7 uit te zetten, 8 blijft aan 

- Dopheide: gaan 2 palen extra uit.  

- Koninginnepage: Michel heeft overgenomen van Jan: is paal nr 7, 

niet huisnummer 7. Lichtmast niet zo’n probleem, wil extra 

parkeerplaatsen. Dit houden we buiten OV. Moet format worden 

(Remko). 

-  

6. Rondvraag 

Michel: is met huisje, bankje en weidebloemen bezig, wil hierin gelijk 

optrekken. Voor de zomer moet alles klaar zijn. 

Jac: Michel moet even nieuwe factuur sturen van Clarinet ;-) 

 

 

 

De volgende vergadering is op 9 mei 2017 om 

20.00 uur in de Kubus 


