
  

 

5-9-2017 

Verslag wijkraad Heiakker  

Aanwezig: Jan Zwakhoven, Michel Lintermans, Jac Vossen, Annemarie Evers-

Reuver. 

Afwezig: Remko de Wit, Frank Janssen (politie DAS) 

 

1. Opening 

 

De vergadering van 12 september is verzet naar vandaag, dinsdag 5 

september. Jan opent de vergadering. Notulen van 4 juli volgen nog. 

 

2. Ingekomen post 

 

a. Verslag van Henri 

b. Vraag gemeente Peter Thieme 

c. Format uitbreiding lantaarnpalen fietskruisingen  

d. Mail over Heiakker Alert (Annemarie) 

e. Mail Jacques; Frits: over Whatsappgroepbord. Wijkraad heeft de 

helft bijgedragen 

f. Contract; beheer borden Whatsapp. 7 borden per wijkraad. Worden 

eigendom van de wijkraad en voeren ook beheer uit. Contract wordt 

opgeborgen in archief. 

g. Mail: van Jens Hoogendoorn. Gaat nog werkzaamheden na de 

vakantie doen, volgen in september. Snoeiwerkzaamheden zouden 

nog vóór de vakantie gedaan worden, is echter nog niets gedaan. 

Michel spreekt hem daar nog een keer op aan, spreekt hem 

regelmatig. 

h. Aanvraag financiële ondersteuning bij Stichting SteunWelzijnszorg 

Helmond is ingediend: bekleding electriciteitshuisjes 

i. Mail Peter Thieme: als antwoord op wijziging lamp bij vijver. Zie 

tekening. Lamp wordt teruggeplaatst. Plan OVL: we worden nog 

uitgenodigd om te tekenen. 

 

3. Mededelingen 

 

a. Na het wijkfeest komt de Kubus weer ter tafel. Jac en Jan gaan een week 

van tevoren nog met de Stichting om tafel (4 oktober). 

b. Wijkfeest; verslag en actielijst ontvangen. Inmiddels 3 bijeenkomsten 

geweest. 16 september vanaf 10.00 uur verwacht bij de Kubus. Ongeveer 

9 kraampjes, ook de wijkraad krijgt er 1. Werkgroep; Jac neemt de 
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financiële kant op zich. Ook wordt er een kennisquiz gemaakt 

(Remko/Jac). Er zijn 250 exemplaren. Foto’s, kennisvragen, Brabantse 

spreekwoorden en gezegdes. Formulieren invullen, inleveren: 3 prijzen. 

Peelpeuzelboekje, Streekpakket, fles wijn. Binnen maand inleveren. 

Allerlei acties voor Stichting Future Gambia.  

c. Parkeerplaatsen Peelschol; handtekeningenlijst (zorgt Remko voor) 

d. Actielijst  

e. Gymzaal in Den Draai/KDO; werkgroep Zeilberg heeft plan ingediend (8 

ton). Is niet goedgekeurd. Moet toch ook voor 4 ton kunnen. KDO komt nu 

met plannen voor nieuwe accommodatie en vraagt hiervoor subsidie aan 

bij de gemeente/OMO.  

 

4. Rondvraag 

 

 Annemarie: vraag van Gerda Eevers/PvdA: vraag mbt plannen 

bijeenkomst voor inwoners met voorafgaand overleg met wijkraad. Wij 

vliegen dit anders aan: in overleg met griffier data voorstellen in januari 

voor het plannen van een inloopavond bewoners waarbij alle politieke 

partijen zich kunnen profileren. 

 Kern met Pit? Deelname? Brief van KNHM. Uitbreiding Natuurlijk 

Spelenplan? Entree Kubus? 

 Oproep versterking wijkraad boekje en 16 september.  

 Jacques; Belastingdienst; ANBI status; opgeven van vermogen vóór 1 

september. Is gedaan. 

 Jan: vraag van Peter Thieme mbt rotondes fietspaden: aan de zijkanten 

ipv in het midden. Alle lantaarnpalen worden uit het midden gehaald en 

aan de zijkant geplaatst.  

 Jan: Ewald Venner: park: kinderspeeltuin met net en zand: is verdwenen. 

Wat is hiervan de bedoeling? Annemarie vraagt e.e.a. na. 

 Wijkborden: onderhoud? Michel wil wel een keer poetsen… 

 

 

De volgende vergadering is op 10 oktober 2017 om 

20.00 uur in de Kubus 


