
Notulen wijkbijeenkomst 19-5-2011 

 

Aanwezigen 

H. Bekx, B. Bolwerk, L. Ceelen, M. Coolen, J. Drouen, J. v 

Eemeren, J. vd Eerenbeemt, G. Exalto, W. vd Goor, T. vd 

Kam, M. v Kemenade, M. v Lokven, H. Rinket, J. Verbakel, H. 

vd Westerlo 

 

Afwezig met kennisname 

R. Janssen op de Haar, H. Kivits, C. Koning, H. v Kraay, J v. Rest, B. Smits, M. v 

Vlerken, F. vd Zanden 

 

1. Welkom 

De voorzitter heet iedereen van harte welkom. 

 

2. Notulen wijkbijeenkomst 24-1-2011 

J. van Eemeren geeft aan haar rondvraag te missen; Wat gebeurt er op het oude 

tex deco terrein, aangezien ze daar bomen hebben gekapt? Er is navraag 

gedaan bij de gemeente i.v.m. met alle braakliggende terreinen. Dit loopt nog. 

Wat betreft het oude tex deco terrein, hier zijn nog geen plannen voor. 

De notulen wordt vastgesteld. 

 

3. Aandachtspunten vanuit bijeenkomst ‘wijkgericht werken’ 

Het concept wijkactieplan wordt besproken. Dit wijkactieplan is erg belangrijk 

aangezien ondertekening ook verplicht om hiernaar te handelen.  

Deze bijeenkomst worden de volgende aanvullingen gegeven; verzoek om in de 

houtwijk eenrichtingsverkeer te hanteren; Den Huijsakker komt ruimte te kort. Ze 

hebben zelf ideeën hoe dit tijdelijk op te kunnen lossen, maar een structurele 

oplossing is nodig. 

Mensen uit de wijk kunnen hun ideeën nog altijd doorgeven zodat ze kunnen 

worden op genomen in het wijkactieplan. 

 

4. Traject ‘wijktafel’  

Op 13-10-2011 is de eerste wijktafel, dit is een overleg met de gemeente 

waarvan een gedeelte besloten en een gedeelte openbaar is. Daar wordt dan het 

wijkactieplan besproken. De verschillende commissies van de wijkraad zullen 

allen een overzicht maken met daarop activiteiten die in de wijk moeten 

gebeuren, wie daarbij de trekker is, de betrokken partners en een realistisch 

tijdschema.  

 

5. Financiën 

Inmiddels hebben de verschillende buurtverenigingen en buurtpreventieprojecten 

hun bijdrage ontvangen. 



Er is een brief naar OVMH i.v.m. een voorstel van één van hun leden om de 

bijdrage voor reclame op de website te verhogen van 5 naar 10 euro per maand. 

Hier is nog geen reactie op gekomen.  

 

Begroting 2011 

Vergaderingen en bestuurskosten  1250 

Nieuwjaarsbijeenkomst    1750 

Jeugddisco        500 

Bloembakken       500 

Buurtpreventieteams    1500 

Wijk- en buurtverenigingen     700 

Publicatieborden     4700 

Totaal                10900      

Subsidie              11452 

Huidige saldo        552 

 

6. Commissies 

31-5 en 6-6 zijn de eerste bijeenkomsten om de commissies op te starten. Alleen 

de commissie Mierlo-Hout 2016 start later dit jaar. 

Er komt een overzicht van de bezetting van de commissies op de website van de 

wijkraad. 

Stuurgroep jongeren 
Rene Baggermans, Jochem Zwerus, Anja Coolen, Toon vd kam, Marion van 
Lokven 
Historisch bewustzijn 

Mario Coolen, Henk vd Westerlo, Leo van Aerle, Henk Dirks 

Wijkuitstraling/ planologie/ spelen en groen 

Tim Kuypers, Jeroen Verbakel, Joke van Eemeren, Hans Goossens, Mario 

Coolen 

Verkeer en verkeersveiligheid 

Joke van Eemeren, Marion van Lokven, Wim Boetzkes, Cor Ketelaars, Toon vd 

Kam 

Communicatie 

Ben Bolwerk, Mario Coolen, Hellen Rinket 

Mierlo-Hout 2016 

Bestuur wijkraad, Peter v Gastel, Jaques van Schijndel, Hans Goossens, Roel 

van Rijswijk. 

 

7. Wat speelt er binnen de wijk? 

- Bij den Huijsakker is de binnentuin voltooid, banken, volière en jeu de boules 

baan zijn geplaatst. Iedereen is uitgenodigd om een keertje te komen kijken. 

- Het verbod om links af te slaan vanuit de noord parallelweg blijft 

gehandhaafd. 



- In de houtwijk zijn ze bezig een buurtvereniging en/of buurtpreventie project 

op te zetten. 

- Binnen de wijk zijn ze bezig aan het grote onderhoud aan voet- en fietspaden, 

dat is erg prettig. 

- Er zijn borden geplaatst om de overlast van hondenontlasting tegen te gaan. 

- Stichting Jip biedt voor kinderen in groep 5 t/m 8 de mogelijkheid om gratis te 

sporten. Dit is erg succesvol. 

- Muziek met een staartje, het project om jeugd in aanraking te laten komen 

met muziek is een succes. 

 

8. Vogelaargelden 

We kunnen concluderen dat het limiet van 3500 euro dat gesteld is per aanvraag 

een succes is. Er komen ook nog steeds aanvragen binnen. Ook van kleiner 

groeperingen uit de wijk. Dit is prettig om te merken. 

De eerste 5 ingediende verzoeken bij de regiegroep van de gemeente zijn allen 

goedgekeurd.  

Bij de aanvraag voor de geschiedschrijving van het apostelhuis is aangegeven 

een begroting nodig te hebben voor de 3500 euro. Hier is nog geen reactie op 

gekomen.  

In deze vergaderingen zijn de volgende voorstellen besproken: 

- De KBO; aanschaf van computers. 

- Den Huijsakker; een bank voor de tuin. 

- Het project muziek met een staartje 

- C.V. Barrierke; foto apparatuur 

De voorzitter stelt voor deze vier aanvragen in te dienen bij de regiegroep van de 

gemeente. Dit voorstel wordt unaniem aangenomen. 

 

9. Communicatie met de wijk 

Het publicatiebord bij de mierloseweg wordt verzet, deze komt te staan tussen de 

krollaan en europaweg. Het plaatsen van activiteiten op de borden wordt zoveel 

mogelijk onder de aandacht gebracht. Er komt nog een officiële onthulling. 

De website, www.wijkraad-mierlo-hout.nl,  van de wijkraad wordt goed bezocht. 

Het contactformulier en het mailadres op de site werkt nog niet naar behoren 

maar hier wordt aan gewerkt. De wijkraad is altijd te bereiken via 

secretariaat@wijkraad-mierlo-hout.nl. 

Er wordt aangegeven dat het ook fijn is als de wijkraad via post of telefoon kan 

worden bereikt. Hier zal de commissie communicatie verder naar kijken. Er is al 

een idee om een postbus te maken voor de wijkraad. Er wordt ook gekeken naar 

hoe mensen uit de wijk agendapunten in kunnen dienen voor bijvoorbeeld een 

wijkbijeenkomst of groeperingenoverleg. Nu kan dit via het bovenstaande 

mailadres. 

 

 

 

http://www.wijkraad-mierlo-hout.nl/
mailto:secretariaat@wijkraad-mierlo-hout.nl


10. Rondvraag 

J. v Eemeren 

- Wat kun je doen als je een agendapunt of knelpunt hebt om door te geven? Dit 

kun je nu doorgeven met een mail naar secretariaat@wijkraad-mierlo-hout.nl. 

- Hoe zit het met het algemeen plan voor fijnstof? Dit werd toch door een bedrijfje 

onderzocht? Dit wordt nu door de gemeente geregeld. Zij willen dit plan nog toe 

komen lichten aan de wijk. 

- Het terrein van Tex deco, wat gebeurt daar mee? Voor het terrein zijn geen 

plannen bekend. We hebben met de gemeente contact gehad over de 

verschillende braakliggende terreinen binnen de wijk. Er is teveel informatie om 

dit via de mail te doen, dus nu komt er een afspraak met de betreffende 

contactpersoon. 

W. vd Goor 

- Wie hoort de bloembakken bij het voetbalveld te vullen? Toon zal dit nakijken. 

Met de wijkraad is afgesproken dat zij alleen de bloembakken aan de hoofdstraat 

vullen.  

- Wie regelt het snoeiwerk rondom het voetbalveld? Dit hoort de gemeente te 

doen, hier kun je naar toe bellen en dan gaan ze dit meestal binnen korte tijd 

doen. 

M. v Lokven 

- Zou het marktaanbod gezelliger kunnen? Dit wordt door de gemeente verzorgt, 

maar je kan contact op kunnen nemen met de marktmeester. 

G. Exalto 

- Er is uitbreiding gevraag van de tennisbanen bij TV Carolus? Hoe zit dat? De 

wijkraad heeft hier niets van gehoord. Je kunt dit navragen bij de 

tennisvereniging zelf. 

J. vd Eerenbeemt 

- Idee om bloembakken te laten vullen door de scouting. 

J. Verbakel 

- Hoe worden de plannen van meerdere jaren voor de wijk gecommuniceerd? Dit 

zal via publicatie bekend worden gemaakt wanneer hier een bijeenkomst voor is. 

- Binnen de Balkan/ Kaukussen is er jaarlijks een fietstocht. Deze wordt verzet 

naar september. 

H. vd Westerlo 

- Waarom geen aankondiging van collecte op de publicatieborden plaatsen? Dit 

willen we niet doen, want waar houdt het dan op. De borden zijn voor activiteiten 

specifiek van en voor Mierlo-Hout. 

- Er zijn teveel bloembakken in de wijk, is teveel om bij te houden. Er zouden er 

best een aantal weg kunnen. Hier wordt verder naar gekeken. 

 

11)  Nieuwe vergaderdata 

 30-8  Wijkbijeenkomst 

 13-10  Wijktafel 

 10-11  Groeperingenoverleg 

mailto:secretariaat@wijkraad-mierlo-hout.nl

