
Groeperingen overleg 31-3-2011 

 

Aanwezigen 

Erwin Blatters, Renee Baggermans, Hennie Bekx,  

Wim Boetzkes, Mario Coolen, A Coolen, Lisette de Craen, 

Jan Drouen, Rob v Eekeren, Joke v Eemeren, Jan vd 

Eerenbeemt, Gairhuy Exalto, Johan Jacobs, Rob Jansen,  

Toon vd Kam, Mark van Kemenade, Cor Ketelaars, Ad 

Klaasen, Henk Koolen, Jan Korbijn, Hank vd Koum, Tim Kuijpers,  Paul Lambrechts, 

Gianni Menge, Hans Meulendijks, Jan Mullenkom, Femma van Poppel, Inge vd Reek, 

Hellen Rinket, Marcel Smedeman, Jan Snijders, Loes Steenbergen, Henk vd Westerloo, 

Joop vd Westerloo 

 

Afwezig met kennisgeving 

Houtvonken, Houts gemengd koor, SWH, Unitas 

 

1 Opening 

De voorzitter heet iedereen welkom en is blij met de grote opkomst en 

betrokkenheid. 

 

2 Korte voorstelronde 

Alle aanwezigen vertellen wie ze zijn en welke groepering ze vertegenwoordigen. 

 

3 Waarom dit overleg? 

We vinden het belangrijk om meer samenhang te creëren binnen de wijk door het 

uitwisselen van informatie. We willen graag een centraal punt voor signalering en 

vertegenwoordiging naar de gemeente zijn. Verder vinden we het belangrijk om 

een financiële basis te leggen waar de gehele wijk van kan profiteren. 

 

4 Speerpunten Wijkraad Mierlo-Hout 

Stuurgroep Jongeren Mierlo – Hout. 
Historisch bewustzijn. 
Wijkuitstraling/planologie/spelen en groen. 
Voorzieningen, zoals wijkhuis en bibliotheek. 
Verkeer/verkeersveiligheid. 
Communicatie met wijk en overheid. 
Verdeling van “Vogelaargelden”. 
Wijkplan : “Mierlo – Hout 2016”. 
Bovenstaande punten werden kort toegelicht. 
 

5 Bemensing van bestuur en commissies 

De verschillende commissies worden binnenkort opgestart. Mensen kunnen zich 

na de vergadering nog aanmelden. Mensen die zich (al) hebben aangemeld 

krijgen binnenkort een uitnodiging voor een eerste bijeenkomst. 

Peter van Gastel heeft zich aangemeld voor Mierlo-Hout 2016. 



Wim Boetzkes en Cor Ketelaars hebben zich aangemeld voor de commissie 

verkeer. 

 

6 Rondje groeperingen 

Joke van Eemeren; Zij geeft aan de mierloseweg, spoortunnel, Orion, wijkhuis en 

verkeersveiligheid belangrijke onderwerpen te vinden. 

Mierlo-Hout Promotion; Zij geven aan graag een spin in het web te zijn om 

activiteiten binnen de wijk mee te helpen opstarten. Ze streven naar een aantal 

vaste activiteiten. Dit jaar staat de bachvolley en dancing with the stars al op het 

programma. 

OVMH;  Zij geven aan het belangrijk te vinden om goed vertegenwoordigd te zijn 

bij de gemeente. Ze geven aan hier zelf ook contacten te hebben. 

De voetbalclub; Zij  geven aan het erg belangrijk te vinden dat er een wijkhuis 

komt binnen Mierlo-Hout. Ze hebben een intentieverklaring en plan voor een 

multifunctioneelcentrum aan de Beemd uit 2008. Diverse partijen binnen Mierlo-

Hout hebben toen de intentieverklaring getekend waaronder ook het toenmalige 

bestuur van de wijkraad. Ze geven aan dat ze dit graag gerealiseerd zien. 

Apostelwijk; Zij denken bij de gemeente mee over de Goorloop zone, zijn bezig 

om hun ledenaantal op pijl te houden, hebben een schoonmaakactie gehad, en 

geven aan verkeersveiligheid belangrijk te vinden. 

Peter van Gastel; Hij vraagt hoe het overleg tussen gemeente en wijkraad eruit 

ziet. Er wordt aangegeven dat alle oude afspraken op de schop zijn gegaan. De 

gemeente wil overleg d.m.v. het wijkgericht werken. De wijkraad vindt dit 

minimaal en geeft aan in overleg te gaan om meer contact momenten met de 

gemeente te krijgen. 

Bestuur Huijsakker; Zij geven aan op zoke te zijn naar een ruimte om te 

gebruiken. Ze hebben veel mensen die gebruik maken van hun diensten, maar te 

weinig ruimte. Ze hebben een voorstel gedaan bij de gemeente om de ruimte van 

de bieb te gebruiken mocht deze weggaan. Ook zij zouden gebaat zijn bij een 

wijkhuis in Mierlo-Hout. Verder geven ze aan graag de bloembakken aan de 

hoofdstraat gevuld te zien. Dit gebeurd na het ijsheiligen. 

Theo van Mullekom; Hij geeft aan dat hij 5/6 jaar geleden al een plan heeft 

ingediend voor een wijkhuis in het centrum van de wijk, maar dit kreeg toen veel 

protest. Dit vindt hij erg jammer. Hij hoopt ook dat diverse partijen binnen de wijk 

samen gaan werken om het wijkhuis er te krijgen. Verder geeft hij aan dat de 

stadswinkel alleen nog op afspraak bereikbaar is, dit is erg onhandig voor de 

ouderen. Hij vraagt of er over dit onderwerp overleg kan komen met de andere 

wijkraden. 

Vissenwijk; Zijn geven aan dat ze diverse problemen hebben waar ze een 

oplossing voor zoeken. De problemen zijn de straatverlichting, drempel 

koterlaan/roglaan, koterlaan die onder water staat i.v.m. slechte riolering. 

Houtse Kluppels; Zij geven aan zich opo de carnaval en de wooden light parade 

te richten. 



OBS; Zij geven aan ook achter het plan voor het multifunctioneel centrum de 

Beemd te staan. Ze hopen dat hier ook weer vorderingen in komen. 

De Akkers; Zij geven aan bij de gemeente extra speeltoestellen te hebben 

gekregen, de schoonmaakdag had dit jaar geen doorgang, zijn bezig met het 

groot Goor. Ze geven aan deze bijeenkomst prettig te vinden om zo met anderen 

in contact te komen en meer betrokken te zijn. 

KBO; Ze geven aan 670 leden te hebben, dat er steeds meer 55+ leden zijn. Ze 

hebben behoefte aan een grote ruimte waar ze gebruik van kan maken. Een 

wijkhuis zou voor hun erg welkom zijn. 

Henk vd Westerlo; Hij geeft aan blij te zijn om al het enthousiasme te zien binnen 

de wijk. 

SOM; Zij betsaan in april 40 jaar en geven dan een feest. Verder zijn zij opzoek 

naar een penningmeester. 

Huurbelang; Zij zoeken leden en zijn bezig met de komende huursverhogingen. 

 

7 Financiën wijkraad 

De begroting wordt doorgesproken.  

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 

We willen via de site sponsoring krijgen. Hier kunnen bedrijven hun advertentie 

plaatsen. Kosten zijn voor een banner 250 euro voor bedrijven binnen Mierlo-

Hout en 450 euro buiten de wijk. Kosten voor een link/logo zijn 5 euro voor 

bedrijven binnen Mierlo-Hout en 10 euro buiten de wijk.  

Er komt een reactie dat dit wel goedkoop is, dat bedrijven binnen Mierlo-Hout ook 

meer kunnen bijdragen. Er zal een mail met deze vraag naar OVMH gaan. 

Verder wordt het idee geopperd om de plantenbakken te laten vullen door lokale 

tuin bedrijven, en dat dit voor hen reclame kan zijn. Dit idee wordt meegenomen. 

De wijkraad geeft aan dat de publicatieborden veel gekost hebben en dringt erop 

aan deze dan ook optimaal te gebruiken. Deze zijn aangeschaft op aandringen 

van verschillende groeperingen binnen de wijk. 

Verder wordt besproken hoe de subsidie vanuit de gemeente is opgebouwd. We 

zijn de één na grootste wijk en hebben lang niet de grootste subsidie. Dit heeft te 

maken met inwonersaantal en van oudsher vastgestelde bijdragen. 

 

 

 



8 Vogelaargelden 

De verschillende ingediende plannen worden besproken. Over een aantal zijn 

nog vragen en deze zullen de komende tijd verder worden gespecificeerd.  

Later in het jaar zullen deze opnieuw worden voorgelegd aan de wijk en de 

regiegroep van de gemeente. 

De voorzitter doet het voorstel om de volgende plannen 5-4 in te dienen bij de 

regiegroep vogelaargelden van de gemeente.  

- Wapen van Mierlo-Hout, zij vragen een bijdrage voor vlaggen en toebehoren. 

- Commissie historisch bewustzijn, zij vragen een bijdrage voor het 

herdenkingsmonument. 

- OVMH, zij vragen een bijdrage voor de kerstverlichting. 

- MHP, zij vragen een bijdrage voor een podiumwagen. 

- De kluppels, zij vragen een bijdrage voor portofoons, aggregaat en divers 

klein materiaal. 

Dit voorstel wordt door de aanwezigen unaniem aangenomen. 

 

9 Wijkplan 

Het wijkplan zal samen met de gemeente worden gemaakt. 18-5 is hier een 

voorbespreking voor. Met de commissie Mierlo-Hout 2016 willen we kijken wat nu 

belangrijk is voor de wijk en hoe dit met de gemeente te communiceren. Graag 

zouden we vanuit de verschillende groeperingen hier nog aanmeldingen voor 

krijgen. Ook zullen de andere commissies hier zich de komende tijd mee bezig 

houden en punten aanleveren die belangrijk zijn voor de wijk. 

Vanavond zijn ook al een aantal onderwerpen naar voren gekomen die belangrijk 

zijn voor de wijk. O.a. een wijkhuis, een centraalpunt voor de wijk, wordt door 

veel groeperingen erg belangrijk gevonden. Nu is het belangrijk hoe we dit vorm 

gaan geven, zodat hier weer beweging in komt. 

 

10 Rondvraag 

Joke van Eemeren; zij geeft aan het belangrijk te vinden dat bij de 

totstandkoming van een wijkhuis en/of multifunctioneel centrum ook iemand van 

Orion wordt betrokken. 

Hans Meulendijks; hij vraagt hoe het verder gaat nadat de voorstellen 

vogelaargelden zijn goedgekeurd. Het geld wordt dan naar de wijkraad 

overgemaakt. De betrokken groepering dient de rekening in bij de wijkraad en zij 

maken hen dan het geld over. Bonnen en dergelijke moeten zij dan bij de 

gemeente worden inleveren. 

Wijkvereniging de Akkers; zij geven aan deze avond als prettig te hebben 

ervaren. 

 

11 Volgende groeperingenoverleg  

Staat gepland voor 10-11-2011. De uitnodiging krijgt u tegen die tijd, maar dan 

kan deze datum vast in de agenda. 

 



 


