Eindhoven, 28 augustus 2019
Ref. : BPWN 2019/04

Verslag vergadering Bewonersplatform Woensel-Noord
d.d. 21 augustus 2019 in Wijkcentrum Unitas (Vlokhoven)
1) Opening – Voorzitter Dick Veenstra opent de vergadering en verwelkomt alle aanwezigen. Het is een
grote groep met nieuwe gezichten en iedereen wordt gevraagd zich even voor te stellen.
Speciaal genoemd bij de opening : Marianne Uytdehage, als vertegenwoordigster van de gemeente,
Rob Wijdeveld uit Achtse Barrier voor stankoverlast (agendapunt 7), René Kerkwijk van Sociaal
Domein voor Buurthuizen (agendapunt 9) en Jeroen Pijnenburg voor Buurtpost (agendapunt 8).
Aanwezigheidsregistratie: Zie bijlage met overzicht aanwezigen/afmeldingen achter het verslag.
Mededelingen
o Door Henk was een vraag gesteld aan wethouder Yasin Torunoglu of al iets bekend is over opvolging
van Henri Koolen als gebiedsmanager voor Woensel. Voor vandaag was Marianne aanwezig. Zij
vertelde dat er een kandidaat is die per 1 oktober begint in zijn functie. Hij / Zij zou dus op onze
volgende vergadering van 24 oktober aanwezig kunnen zijn.
o Door Geert Bode werd aandacht gevraagd voor de komende verhuizing van vogelpark Falconcrest aan
de Sonseweg. Falconcrest gaat dan verhuizen naar de overzijde van de Sonseweg. Die (vent)weg is
deels (vanaf Son) afgesloten voor auto’s (alleen fietspad) en hij voorziet grote verkeersproblemen.
Marianne Uytdehage stemt dit af met de verkeersdienst van de gemeente Eindhoven. Actie Marianne

2) Notulen vergadering 20 juni 2019 (BPWN 2019/03 dd 28 juni 2019) zijn goedgekeurd.
Opmerkingen op verslag
 Punt 4: niet 150, maar 25 wijkagenten zijn beschikbaar voor geheel Woensel.
 Punt 10: A62 moet zijn A2 / N2
 Punt 2: Leo geeft de beleidsmedewerkers van WIJ binnen Sociaal Domein nog door.
3) Acties / gemaakte afspraken / openstaande punten
NB: -) er voor betekent lopende actie; +) er voor betekent afgewerkt / actie gestart
-) 2019/03:p2
Bestuur
Opnieuw in gesprek mbt/met WIJeindhoven
-) 2019/03:p2
Leo Huijgen
Namen beleidsmedewerkers WIJehv binnen Sociaal Domein
-) 2019/03:p4
Allen
Sleutelrol figuren in de wijk – opgeven aan politie
-) 2019/03:p5
Allen
Check gegevens en/of terugkoppeling
-) 2019/03:p11
Bestuur
Aandachtspunt groenbeleid
-) 2019/04:p1
Marianne
Verkeerssituatie Sonseweg rondom Falconcrest
-) 2019/04:p6
Dick
Continuïteit van commissie Hart Veilig
-) 2019/04:p7.4
Bestuur
Stankoverlast door Rendac
-) 2019/04:p10
Bestuur
Milieustraat in Woensel Noord
4) Politiezaken
Rien Klerkx neemt de honneurs waar voor politiezaken Woensel Noord. Om te pogen overlast van jeugd
een halt toe te roepen is in de wijken Vaartbroek en Eckart begonnen met een pilot project BeGrip.
Het is een nieuwe aanpak rondom “Jeugdgroepen en Veiligheid” in de wijken. Er wordt daarbij gekeken
naar 3 invalshoeken en verschillende rollen naar overlast van jeugdgroepen, vanuit :
- Het individu / het gezin
- De groep
- De omgeving
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Dit wordt dan de BeGrip aanpak genoemd waarbij politie en gebiedscoördinator nauw samenwerken.
Na enige tijd wordt de nieuwe aanpak geëvalueerd en mogelijk ook in andere wijken toegepast.
BeGrip = samen investeren in de toekomst.
Nog enkele cijfers van Rien : Woninginbraken in juni 2019, 9; in juli 2019 16 en augustus 2019 tot nu 6.
Met name voor juli geldt dan in Blixembosch 6 inbraken en in Luytelaer 5 inbraken. Het zijn uitspringende
cijfers en niet helemaal duidelijk waar het door komt.
5) Website
Op de agenda al aangegeven, inloggen op de nieuwe website kan via https://www.woensel-noord.nl/
De informatie daarop is nog niet helemaal compleet en daarom wordt aan wijken gevraagd missende en
zinnige informatie door te sturen naar onze webmaster Marya van de Weijer. Daartoe is ook een link op
de website aanwezig. Ook foto’s kunnen worden gestuurd om bepaalde informatie meer kracht te geven.
Onze website is opgezet om algemene informatie te delen voor de wijken die tot Woensel Noord behoren
De wijken zelf hebben hun specifieke informatie voor hun wijk. De website van het Bewonersplatform
deelt informatie die voor meerdere wijken van belang is, of kan zijn. Is dus een soort vraagbaak voor
kruisbestuiving van informatie. Noem het de “spin in het web” voor de wijken om informatie vandaan te
halen. Dus erg zinnig dat wijken hun informatie doorgeven als input voor andere wijken.
6) Commissies onder Platform
6.1) Preventie Team Eindhoven W-N
Het Team was afgelopen week bij de start van het academisch jaar van de TU Eindhoven. Komende
geplande activiteiten :
16 / 17 sept, Project digitale deurbel
9 okt, veiligheid 10 daagse voor senioren in het van der Valk hotel. Van 13.00 tot 17.00 uur
11 okt, op het 18 septemberplein. Dag voor “fietsen graveer actie” met het thema heling
Er zijn duidelijke afspraken gemaakt tussen de vrijwilligers van het Team en de gemeente.
NB. Het Preventie Team bestaat geheel uit vrijwilligers die, om allerlei vormen van veiligheid in en
rondom huis, te promoten. Soms wordt door de gemeente een inzet gepland en is het moeilijk om
voldoende vrijwilligers dan beschikbaar te hebben. Als er mensen zijn in Woensel Noord die de
doelstellingen van dit Team een warm hart toedragen en zicht beschikbaar willen stellen om een steentje
bij te dragen, kunnen contact opnemen met Gerrit Spaninks. gspaninks@gmail.com
6.2) Seniorenplatform
Het Seniorenplatform Woensel Noord bestond al eerder dan het Bewonersplatform, maar had verder
geen juridische status. Door aansluiting bij Stichting Bewonersplatform Woensel Noord is het sinds enige
jaren een commissie onder de rechtspersoon van het Bewonersplatform. De eerstvolgende vergadering is
gepland voor woensdag 28 augustus a.s. Geïnteresseerden zijn altijd welkom om de vergadering bij te
wonen. De opzet van het Seniorenplatform is redelijk vergelijkbaar met het Bewonersplatform :
uitwisseling van informatie, specifiek voor senioren, in de verschillende wijken en van elkaar leren. Vaak
zijn er sprekers aanwezig die een specifiek thema komen toelichten (eenzaamheid, sociale kaart,
seniorendagen, WIJeindhoven en cliëntondersteuning, WMO, etc.) Het Seniorenplatform werkt ook nauw
samen met het Stichting OVO (Overleg Van Ouderorganisaties in Eindhoven).
De visitatie commissie vroeg zich tijdens haar gesprek met het Bewonersplatform af wat de toegevoegde
waarde van deze commissie was. Hierboven dan het antwoord : uitwisseling van informatie en wanneer
relevant gezamenlijk een actie / activiteit aangaan.
6.3) Hartveilig (Eindhoven Hart Veilig / EHV)
Henny Pietersma, als vertegenwoordigster van Stichting Eindhoven Hartveilig, was helaas verhinderd
maar had toch wat informatie doorgegeven.
Vanwege de vakantie zijn er weinig concrete ontwikkelingen. Ze zijn inmiddels partner van HartslagNu en
reanimatiepartner van de Hartstichting. Er is een gesprek geweest met wethouder Steenbakker. De gemeente gaat kijken hoe de beste samenwerking tot stand moet komen. Meer informatie volgt hierover
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hopelijk volgende keer. Komende maand zullen Hartveilig enkele wijken begeleiden in het informeren van
bewoners over reanimeren. Dit betreft onder andere Jagershoef, Oude Gracht en Kronehoef west.
Momenteel zijn ze druk bezig om instructiefilmpjes te maken onder andere over hoe kasten geopend en
gesloten moeten worden, hoe het onderhoud van een AED na een inzet gedaan moet worden, hoe de kiss
of life en het beademingsmasker werken, hoe een sluitstrip op een AED-kast bevestigd moet worden, hoe
het 6-minutenconcept werkt en hoe het gebruik is van de meest voorkomende AED’s die in Eindhoven
aangemeld zijn bij HartslagNu. Verder is er op 26 september een infoavond over het onderhoud van
AED’s. Dit gaat over het onderhoud in de breedste zijn. Meer informatie zie: www.eindhovenhartveilig.nl
Als Bewonersplatform wachten we even af hoe deze nieuwe Stichting zich ontwikkeld. Eindhoven Hart
Veilig is indertijd ontstaan uit de commissie die actief was in Woensel Noord. Met name voor iedere
commissie is “bemensing” erg belangrijk, maar ook vaak het moeilijkst. We wachten even af. Actie Dick
Het bestuur beraadt zich over nieuwe beschrijving en doelstelling van de commissie Hartveilig WN.
6.4)
Eindhoven Airport
Ben Koenen. Achtse Barrier doet fijnstof metingen en de wijk is vervuild, zeer waarschijnlijk door
vliegtuigen. Airport heeft dat erkend en als compensatie Achtse Barrier 3 fonteinen aangeboden om in de
vijvers te plaatsen. Dat was in de wijk gemeld maar een bewoonster attendeerde het LT op aanwezigheid
van Blauwalg in de vijvers en vroeg zich af of door verneveling van het water door de fonteinen, wat dan
het effect op de volksgezondheid zou zijn. Omdat daar geen helder antwoord op is gekregen, is het
aanbod van Airport daarom afgeslagen. Airport wacht nu op een nieuw initiatief van de wijk Achtse
Barrier.
Willem van den Brink : Het resultaat van de proefcasus (rapport Pieter van Geel) is aan de regering
aangeboden. Het rapport heeft een breed draagvlak, ook van de omringende gemeenten. Essentie van
het advies is “30% minder geluidsbelasting tot 2030 waarbij gestuurd zal worden is op minder geluid”. De
minister zal na het zomerreces een besluit nemen over de verdere ontwikkelingen van Eindhoven airport
na 2019.
7) Aandachtspunten
7.1)
Woonbeleving
Willem van den Brink : In het kader van “woonbeleving” van Eindhovenaren, wordt ieder jaar een
inwonersenquête gehouden door de Gemeente Eindhoven waarbij vragen werden gesteld over een groot
aantal onderwerpen o.a. “gevoel van veiligheid” en hinderbeleving van geluidsoverlast en stank. De
resultaten daarvan worden gebruikt door de Commissie Eindhoven Airport m.b.t. hinderbeleving
vliegverkeer. Het heeft dan niet te maken met aantallen klachten van een beperkte groep klagers, maar
wel hoe de hinder van Airport wordt ervaren door de gehele omgeving.
De Inwonersenquête is een belangrijke bron van informatie voor de gemeente Eindhoven. Om te weten
te komen wat de inwoners van Eindhoven van hun stad en buurt vinden, zijn in het najaar van 2018 een
grote groep (ongeveer 5.500) Eindhovenaren gevraagd hun mening te geven over diverse onderwerpen
(o.a. over sportparticipatie, milieu, openbare ruimte, veiligheid en cultuur). De Inwonersenquête is een
grootschalig jaarlijks onderzoek (sinds 2010) onder een representatieve groep Eindhovense inwoners van
15 tot en met 84 jaar. De resultaten van dit onderzoek worden in dit interactief verslag getoond. De site is
voor iedereen publiek toegankelijk via https://eindhoven.incijfers.nl/Jive/?report=rapportage_491
De getoonde link wordt ook op de website van het Bewonersplatform geplaatst.
Verder werd specifiek het onderwerp “stankoverlast in Woensel Noord” uit de genoemde enquête
getoond in PowerPoint presentatie. Ook deze komt op onze website.
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7.2)
Processierups
Is al veel over te doen geweest en velen hebben er last van ondervonden. Het ligt nu bij Groenbeheer van
de gemeente Eindhoven maar nog geen uitsluitsel. Mogelijkheden tot acties : preventief of achteraf.
7.3)
Ratten
In Blixembosch heeft het KAD met de bewonersvertegenwoordiging gesproken en wil een pilot starten
voor rattenbestrijding. Wijkcoördinator Marianne Uytdehage was daarvan niet op de hoogte. Hoe en wat
de pilot allemaal inhoudt is niet helemaal duidelijk.
Geert Bode merkt in deze op dat nu nog door particulieren gebruik gemaakt kan worden van
bestrijdingsmiddelen, maar dat het over 2 jaar verboden is bestrijdingsmiddelen te gebruiken.
7.4)
Stankoverlast
Vanuit Achtse Barrier (Ben Koenen en Rob Wijdeveld) werd een actie gemeld om de stank overlast die
wordt veroorzaakt door Rendac te inventariseren. Bewoners in Achtse Barrier kunnen dat nu melden.
Vervolgens willen ze kijken hoe aan te sluiten bij een milieugroep en te pogen daar iets aan te doen.
Stankoverlast veroorzaakt door Rendac, raakt niet alleen Achtse Barrier maar meerdere wijken van
Woensel Noord (de wind die het meedraagt varieert) en is het dus een wijk overschrijdend probleem.
Het Bewonersplatform biedt dan ook aan om als Stichting voor geheel Woensel Noord daar actie voor te
ondernemen. Daartoe is dan een gesprek met Rendac nodig. De informatie die nu al wordt verzameld in
Achtse Barrier draagt bij als onderbouwing voor de klacht.
(zie ook de opmerking van Willem onder punt 7.1)
Het bestuur van het platform zal tezamen met Rob Wijdeveld een actieplan opzetten. Actie bestuur
7.5)
Breed Buurt overleg
Alle wijken in Woensel Noord kennen een wijkoverleg vanuit de wijkvereniging of het Leefbaarheid Team.
Die overlegstructuren zijn dan formeel verankerd en gelden als rechtspersoon.
In Woenselse Heide kent men naast de Stichting Buurtpreventie (rechtspersoon) ook nog een informeel
overleg, voorgezeten door de wijkcoördinator. Dat heet dan Breed Buurt overleg, waarbij wijkbewoners
adhoc kunnen aansluiten om vaak specifieke zaken te bespreken. Van deze bijeenkomsten worden ook
verslagen gemaakt zodat men er later op kan terugkomen. Dit alles onder regie van de wijkcoördinator.
Mogelijk is zulk een overleg een optie voor andere wijken.
7.6)
Wervelend Woensel
4 jaar gelegen is op initiatief van Wendy Boeijen, toen van Buro Cement, het evenement Wervelend
Woensel gestart. In het begin kleinschalig, maar afgelopen jaar waren er toch tussen 4000 en 5000
bezoekers, waarmee bewezen dat het een schot in de roos was. Voor de benodigde vergunningen en
verzekeringen is Wervelend Woensel gekoppeld aan de rechtspersoon van het Bewonersplatform.
Zulk een evenement organiseren kost geld. De subsidiestromen werden deels door de omringende wijken
ingebracht, maar ook op andere manieren / sponsoring werd geld ingebracht. Maar voor de continuïteit
wil het bestuur van Wervelend Woensel in overleg met de gemeente om te kijken hoe een meer stabiele
basis kan worden gelegd. Het moge duidelijk zijn dat het weer op de dag van het evenement van grote
invloed is op het aantal bezoekers. De verplichtingen die vooraf worden aangegaan moeten later ook
worden nagekomen.
De vraag aan René Kerkwijk van Sociaal Domein geeft een duidelijk antwoord : Sociaal Domein heeft daar
geen extra subsidie voor en het zal op een andere manier moeten worden ingevuld. De activiteit / het
initiatief moet zichzelf bedruipen. Jeroen Pijnenburg, directeur van Buro Cement, geeft aan mee te willen
denken over een mogelijke oplossing.
7.7)
Hoogspanningsleidingen
Niet echt iets over te vertellen. Het blijft onder de aandacht van het Bewonersplatform.
In deze werd nog opgemerkt dat in de regering is besloten dat we “van het gas af moeten” waardoor we
veel meer stroom gaan gebruiken. De stroom / energie wordt door de Hoogspanningsleidingen
getransporteerd, dus het zou kunnen dat op termijn de huidige leidingen niet meer toereikend zijn. Dat
kan dan betekenen, of nieuwe / dikkere leidingen boven de grond, of ondergrondse kabels. We wachten
het maar af.
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8) Buurtpost
Toelichting door Jeroen Pijnenburg. Buurtpost is een Social Enterprise die in 2018 is opgericht en gestart
dankzij financiële ondersteuning van de Stichting Doen (postcodeloterij) en het Anton Jurgens fonds.
Buurtpost wil mensen in de buurt met elkaar verbinden via de dienst van social delivery. Ze willen het
probleem van de 'last mile delivery' in de keten van de pakketbezorging oplossen door buurtbewoners
zelf in te zetten als een lokaal bezorg en afhaalpunt van pakketten. Hiervoor ontvangen ze een kleine
vergoeding, worden ze ondersteund & begeleid en maken ze onderdeel van een nieuw netwerk van
zogenaamde Buurtposters. Op deze manier willen ze mensen met weinig inkomen, weinig contacten in de
buurt weer laten meetellen of meedoen in de maatschappij. Zij krijgen letterlijk en figuurlijk een gezicht.
Voor de consument kan het plezierig zijn om iemand in de straat of directe omgeving te hebben die zich
als het ware ontfermt over het postpakketje. Je hoeft er niet voor thuis te blijven, of je schuldig te voelen
om je buren voor de zoveelste keer te belasten (bezorgschaamte). Voor een abonnement van 5 euro per
jaar ben je onbeperkt lid van Buurtpost en steun je tevens een goed doel zoals het bevorderen van de
sociale contacten in de wijk. Buurtpost draagt niet alleen bij aan meer binding in de buurt of het
verminderen van armoede en eenzaamheid, maar levert ook een bijdrage aan een beter milieu (minder
ritten van pakketbezorgers en dus minder CO2 uitstoot).
Hoe het werkt staat in de folders beschreven of is te lezen op de website: www.buurtpost.nl
Ze streven naar een landelijke dekking en willen eerst in Eindhoven voet aan de grond krijgen. In de
lichtstad willen ze graag de dekking van 90 Buurtposters en 4000 klanten halen.
Zoals in de folder staat : Buurtpost bevordert de sociale contacten in de buurt door bewoners als vast
afgiftepunt voor postpakketjes in te zetten. Hierdoor komen meer pakketjes op tijd aan en zijn er minder
bestelbussen nodig in de straat.
Buurtpost biedt mensen in een kwetsbare positie de mogelijkheid een (extra) inkomen te verwerven en
sociale contacten op te doen. De doelstelling is om mensen in armoede of sociaal isolement weer mee te
laten tellen in de samenleving.
9) Buurthuizen in Woensel Noord
Toelichting door René Kerkwijk van Sociaal Domein. Ongeveer 2 jaar geleden is het project “Buurthuis
Bruist” gestart wat heeft geresulteerd in een rapport Buurthuizen Toetsingskader 2017. In het rapport
worden alle 26 Buurthuizen van Eindhoven genoemd. Van meet af aan was er contact met de buurthuizen
dat ze zelf een “transitieplan” moesten maken om aan de toetsingscriteria te voldoen om een “gezond””
buurthuis te zijn : goed functionerend bestuur, voldoende vrijwilligers en goede programmering.
In de krant heeft al gestaan dat 2 buurthuizen sindsdien zijn gesloten (Zuidwester en Rondweg), maar ook
dat 3 buurthuizen niet helemaal aan de criteria voldoen (ze hadden geen goed transitieplan ingediend) :
Hoeksteen, Blixems en Heesterhonk. Helaas staan deze laatste 3 buurthuizen allemaal in Woensel Noord.
Er zijn gesprekken gaande met de betreffende buurthuizen om tot een goed plan te komen met
uiteindelijk “groen licht” als resultaat. Sluiten van de betreffende buurthuizen is op zich niet aan de orde.
In algemene zin, in buurthuizen vinden allerlei activiteiten plaats. Activiteiten kunnen gebruik maken van
subsidies, de buurthuizen (zijn van Vastgoed Beheer) zelf niet. Creativiteit wordt daarom gevraagd van de
besturen. Bij de eerste meting / toetsing waren 21 van de 26 buurthuizen goed.
Ge Woning van t Trefpunt had hierbij een toevoeging. t Trefpunt is een “bruisend buurthuis” maar het
kost veel inspanning om dat zo te krijgen en te behouden. Zij hebben in totaal 32 vrijwilligers, waarbij er 4
bijna continu aanwezig zijn. t Trefpunt is dan ook 7 dagen van de week geopend. Ook Ge benoemt de
“spanning” tussen buurthuis beheer en soms noodzakelijke reparaties. De storm van begin juni liet een
boom op het dak vallen en het heeft veel moeite gekost en lang geduurd om alles geregeld te krijgen met
Vastgoed Beheer. t Trefpunt heeft een huurcontract bij de gemeente Eindhoven / Vastgoed Beheer.
Doelstelling van Sociaal Domein m.b.t. buurthuizen is de goede sociale invulling voor de wijken en haar
bewoners. In 7 van de totaal 26 buurthuizen wordt door Lumens het beheer gedaan. De anderen zijn
Stichtingen en doen het beheer met hun vrijwilligers.
Alle beheerders van de buurthuizen hebben regelmatig een “VTA structuur” overleg.
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10) Milieustraat in Eindhoven
In meerdere wijken, en zeker in de buurt van supermarkten waar veel bezoekers komen, wordt illegaal
vuil gestort, c.q. allerlei rommel achtergelaten bij glasbakken en containers voor plastic.
Bij het Nederlandplein in Woenselse Heide was het zo erg, dat Henk van de Ven (op persoonlijke titel) een
brief had gestuurd naar B&W van Eindhoven, met de vraag om camera’s te plaatsen en zo te pogen de
overtreders te “vangen” en passende maatregelen te nemen. Door de gemeente is dit verzoek voor
camera’s geweigerd / afgewezen, met name vanwege de privacy regels. Het Nederlandplein is door de
gemeente wel als “hotspot” betiteld met extra toezicht en extra ophaalrondes van vuil door Cure.
In de reactie van de gemeente werd ook onderkend dat ontbreken van een milieustraat waarschijnlijk
mede oorzaak is van die overtredingen / illegale vuil dumping. De gemeente gaf verder aan dat er
vergevorderde plannen zijn voor een nieuwe milieustraat in Woensel Noord, en wel bij het GDC in Acht.
Dat lijkt een oplossing, maar qua afstand wordt het voor bewoners rondom Woenselse Heide, die nu
illegaal dumpen, niet aantrekkelijker om straks naar het GDC in Acht te rijden. Om nu naar de
Lodewijkstraat te rijden is dat 6 tot 8 km en die afstand kan voor velen al de reden zijn om illegaal te
dumpen. Suggesties van onze kant : opnieuw de oude milieustraat aan Esp in Blixembosch te overwegen
(crossterreintje ligt al een tijd braak) of vlak bij Baetsen aan het einde van de Huizingalaan. Deze opties
willen we toch graag eens met de gebiedsbeheerder van Woensel bespreken. Actie bestuur
11) Rondvraag
 Klaas Nijmeijer : In Blixembosch is men bezig met het opzetten van een project “Automaatje”. Hierbij
wordt een pool aan vrijwilligers opgezet om senioren of behoeftigen, met hun auto, in en rond
Eindhoven naar bv. het ziekenhuis te brengen. Het project start in Achtse Barrier en Blixembosch per
1 oktober 2019. Het is een samenwerking met ANWB en de Vrijwilligers Hulpdienst.
 Frans Verhees : Sporthal Eckart gaat sluiten. Blijkbaar is eenzijdig besloten dat basketbalclub Almonte
met veel leden, verhuisd naar sporthal de Mortel in Achtse Barrier. Dit zal extra overlast gaan geven
vanwege de geringe parkeergelegenheid bij de Mortel.
 Edmond de Smet. Het onlangs gehouden festival in het Philips de Jongpark heeft 3 dagen lang nogal
geluidsoverlast gegeven. Is bekend hoeveel festivals er in Eindhoven worden gehouden ?
 Willem van den Brink : Ook in het door hem eerder genoemde rapport (zie punt 7.1) zijn getallen
weergegeven over geluidsoverlast.
 Henk Jager : Verzoekt om op volgende agenda’s gastsprekers eerder op de agenda te plaatsen en niet
ergens achteraan. Ook verzoekt hij de voorzitter de timing beter in de gaten te houden (tijd-is-tijd)
12) Nagekomen informatie
Nieuwe e-mail adressen van het Bewonersplatform
Dick Veenstra
voorzitter@bewonersplatformwn.nl
Henk van de Ven
secretaris@bewonersplatformwn.nl
Klaas Nijmeijer
penningmeester@bewonersplatformwn.nl
Marya van de Weijer Marya@bewonersplatformwn.nl
Gerrit Spaninks
Gerrit@bewonersplatformwn.nl
info@bewonersplatformwn.nl
Preventieteam@bewonersplatformwn.nl
WervelendWoensel@bewonersplatformwn.nl
13) Vergaderingen 2019
Volgende vergadering : donderdag 24 oktober 2019 (daarna 12 december).
Locatie nader te bepalen
Afsluiting
Voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.
Henk van de Ven / Bestuur Bewonersplatform Woensel-Noord
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Aanwezigheidsregistratie
Bestuur Bewonersplatform Woensel Noord
Klaas Nijmeijer
penningmeester / vertegenwoordiger Blixembosch
Gerrit Spaninks
bestuurslid / Preventie Team Eindhoven
Dick Veenstra
voorzitter/ vertegenwoordiger Wijkbelangen Prinsenjagt 3
Henk van de Ven
secretaris / vertegenwoordiger Woenselse Heide
Marya van de Weijer
bestuurslid / webbeheer
Deelnemende bewonersvertegenwoordigingen
Geert Bode
Prinsejagt 3
Jacques Borsboom
Wijkvereniging Blixembosch
Herman Coenjaarts
Wijkvereniging Blixembosch
Theo van Dooremalen
Stichting Wijkbelang Jagershoef
John Gielens
Vaartbroek
Henk Jager
Eckart-Luytelaar / Fractie CU*
Ben Koenen
LT Achtse Barrier
Fred Kivits
De Tempel / Stichting ‘t Zwin
Tiny Oosterbosch
Dorpsraad Acht
Gerard Smelt
Dorpsraad Acht
Edmond de Smet
Driehoeksbos
Frans Verhees
LT Achtse Barrier
Mart Vlaminckx
LT Heesterakker
Rob Wijdeveld
LT Achtse Barrier
Ge Woning
’t Trefpunt / LT De Tempel
Professionals
Willem van den Brink
Remco van Doorn
Leo Huijgen
René Kerkwijk
Rien Klerkx
Jeroen Pijnenburg
Marianne Uytdehage

Eindhoven Airport
CDA Eindhoven
Rode Kruis
Sociaal Domein
Politie
Buro Cement
Wijkcoördinator

Afwezig met kennisgeving
Jaap Cuppens
Storm Moghal
Bert Nieuwenhuis
Henny Pietersma
Marina Veldhuizen

Politie
Woonbedrijf
Preventie Team Eindhoven
Stichting Eindhoven Hartveilig / Hartveilig Heesterakker
notuliste / vertegenwoordiger Vlokhoven
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