
Notulen vergadering Wijkraad 6 juni 2017 
 
Aanwezig: Jan Zwakhoven, Michel Lintermans, Remko de Wit 
Afwezig met kennisgeving:  Frank Janssen en AnneMarie Evers 
 
Als gast was de wethouder van Deurne de heer Helm Verhees aanwezig. 
 

1. Opening 
Jan opent de vergadering om 20.10 uur en heet iedereen van harte welkom, een speciaal welkom 
aan de heer Helm Verhees. 
 

2. Notulen 
De notulen van de vergadering van 9 mei 2017 worden doorgenomen. Omdat vele punten later nog 
als agendapunt geagendeerd staan, wordt hierop nog teruggekomen. Voor het overige worden de 
notulen onder dankzegging aan de secretaresse goedgekeurd en ongewijzigd aangenomen. 
 

3. Ingekomen en Uitgaande post en mededelingen 
- Verslag Wijkfeest; mailbericht Henri van den Akker; op 31 mei jl. heeft een eerste verkenning 

plaatsgevonden van de organisatie van een wijkfeest voor volwassenen. In eerste instantie 
was voor de datum van 8 juli gekozen maar dit is verschoven naar 16 september. Dit is dan 
tezamen met het kinderwijkfeest. In juni is een volgende vergadering en hier zal Jac bij 
aanwezig zijn; 

- Brief Peter Thieme inzake de proefopstelling ledverlichting vanaf juni 2017 Vliersingel 80 tot 
en met 94; 

- Met Henri van den Akker van het Wijkcentrum de Kubus dient nog een afspraak te worden 
ingepland, dit zal waarschijnlijk na de zomervakantie worden; 

 
4. Openbare Verlichting 

De wethouder wordt uitgebreid bijgepraat omtrent de kansen en bedreigingen die we hebben 
ervaren bij het openbare verlichting project. In totaal hebben we 108 lantaarnpalen gesaneerd. Ook 
kwamen de reacties en besprekingen/onderhandelingen met inwoners van de wijk uitgebreid aan de 
orde. Tevens werd ook stilgestaan bij de communicatie of wel het soms ontbreken van adequate 
communicatie tussen gemeente, wijkraad en bewoners. Als voorbeeld werd onder andere genoemd 
de onbekendheid in de proef bij bewoners en wijkraad met de nachtschakeling in combinatie met de 
proef. Naar aanleiding van het onderzoek zal nu een eindverslag worden gepresenteerd. In het 
wijkboekje zullen we hier binnenkort weer een artikel aan wijden. In tegenstelling tot hetgeen Peter 
Thieme ons deed geloven (een en ander zal zijn gerealiseerd eind 2017, begin 2018) gaf de 
wethouder aan dat hij verwacht dat dit een 5 jaren plan zal worden. 
In het kader van de verlichting zijn in 2013/2014 afspraken gemaakt tussen bewoners en gemeente. 
De wethouder is bereid in gesprek te gaan met de bewoners van de Korenbloem, die tevens 
vraagtekens zetten bij het door de gemeenteraad aangenomen beleidsplan in deze. Hiervoor zal op 
(korte) termijn iets worden geregeld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

5. Diversen (inclusief rondvraag) 

• Parkeerplaatsen Koninginnepage; er dient eerst een handtekeninglijst van bewoners te 
komen en daarna kan een format worden ingediend. 

• Idem geldt voor de overlast van de (sier)bomen [Elsen] aan de Vliersingel, de heer van Pelt 
zorgt voor de handtekeninglijst van de bewoners; 

• Bij de hoek Vliersingel/Burcht is sprake van een gevaarlijke situatie door een loszittende 
stoeptegel, deze klacht is reeds bij de gemeente gemeld en zal zo spoedig mogelijk worden 
opgelost; 

• De poort bij de noodtrap aan de Kubus staat regelmatig open, Dit kan leiden tot gevaarlijke 
situaties indien kinderen naar boven gaan klimmen. Via een format melden aan de 
gemeente. 

• De onderborden voor de fietsoversteekplaatsen zijn in bestelling en worden geplaatst zodra 
deze binnen zijn op de gemeentewerf; 

• De borden Buurt WhatsApp zijn binnen bij Michel van Eunen; we moeten bij hem aangeven 
waar deze in de wijk dienen te worden geplaatst; 

• AnneMarie heeft aangegeven einde van dit jaar vanwege privéomstandigheden te stoppen 
met het bestuurslidmaatschap van de wijkraad; noodgedwongen kan ze deze vergadering en 
de volgende vergadering niet bijwonen. Er wordt voorgesteld dat het Dagelijks Bestuur 
tijdens de vakantie even met AnneMarie om de tafel gaat zitten om te kijken welke 
oplossingsrichtingen er zijn. Dit was ook een wens die was geuit door AnneMarie; 

 
6. Sluiting 

Jan sluit de vergadering om 21.25 uur 
 
 
 
De volgende vergadering is op 4 juli om 20.00 uur in Wijkcentrum de Kubus. 


