
Notulen wijkbijeenkomst 30-8- 2011 

 

 

 

Aanwezigen: 

Toon vd Kam, Hennie Bekx, Joke van Eemeren, Cor 

Ketelaars, W. Boetzkes, Jan Croepers, Kelly Geerts, Martin 

Geerts, Jan van Rest, Tim Kuijpers, Berry Smits, Peter 

Tielemans, Cathy Beks, Mariska Roijakkers, Henk Streeder, 

Roland vd Ven, Scouting Mierlo-Hout, Ruud Dieverink, Cor de Koning, Henk van Kraay, 

Marion van Lokven-Benders, Paul Lambrechts, Wim vd Goor, Mario v Vlerken, Ad 

Dirks, Jan Korbijn, Ad Klaasen, Inge van Reek, Ben Bolwerk, Hellen Rinket, Piet Maas, 

Jan vd Eerenbeemt, Miriam Deen, Renne van Kempen, Mirne vd laar, Leo v Aerle, 

Henk vd Westerlo, Mario en Anja Coolen, Rene Baggermans, Willem de Vries, Wiljan 

Arts, Jeroen Verbakel, Mark de Greef, Helene Vermeulen, Anouk de Jong, Pieter van 

Rooy, Hans Goossens, Peter van Gastel, Anneke Lodewijks, Mark van Kemenade, 

Jeroen de Beer, Rob van Eekeren, Berry vd Westerlo, Frank vd Vijfeiken, Wiljan van 

Hoof. 

 

Afwezig met kennisname: 

Jan Drouen, Jan Roefs, Frans vd Zanden, Rob Jansen op de Haar, Henri Vonderen, 

Pieter Vervoort, Hans Meulendijks, Femma van Poppel. 

 

1. Welkom 

De waarnemend voorzitter Toon vd Kam heet iedereen van harte welkom. Fijn 

dat er zo’n grote opkomst is. De voorzitter Jan Drouen is niet aanwezig i.v.m. 

ziekte, we wensen hem veel beterschap. 

 

2. Notulen wijkbijeenkomst 19-5-2011 

Aanvulling; Joke van Eemeren is toegevoegd aan de commissie Mierlo-Hout 

2016. Notulen worden vastgesteld. 

 

3. Vogelaargelden 

Het overzicht met alle aanvragen voor de vogelaargelden wordt doorgesproken. 

De voorzitter doet het voorstel om alle 7 nieuwe aanvragen in te dienen, om zo al 

het vogelaargeld te benutten. Plannen die dit jaar niet meer uit het budget 

kunnen zijn in 2012 als eerste aan de beurt. Het voorstel wordt unaniem 

aangenomen. 

 

4. Wijkgericht werken 

Het overleg met de gemeente, de wijktafel, is op 13 oktober. Om 20:00 start het 

openbare gedeelte in De Koning. Iedereen is van harte welkom en laat je horen! 

Het wijkactieplan wordt dan besproken. Deze zal voor de vergadering verspreid 

worden onder de aangemelde contactpersonen van de wijkraad. 



 

 

5. Commissies 

Er wordt voorgelezen wie er in welke commissie zit. Deze zijn terug te vinden op 

www.wijkraadmierlohout.nl. Vanaf de volgende wijkbijeenkomst zullen de 

commissies zelf toelichten waar zij mee bezig zijn. 

De rabobank heeft een donatie gedaan voor de publicatieborden. Hierdoor 

kunnen mensen/ verenigingen die weinig financiële middelen hebben toch een 

bericht plaatsen op de publicatieborden. 

22 september is de onthulling van het herdenkingsmonument. Iedereen is van 

harte welkom. Er wordt een korte toelichting gegeven over het ontstaan van het 

monument. 

De bloembakken zijn gevuld door enkele vrijwilligers, planten gedoneerd door Fa. 

Coppelmans. Met deze schenking zijn we erg blij. Er wordt aangegeven dat het 

fijn is als de bloembakken ook worden bijgehouden. Voor volgend jaar wordt er 

nagedacht hoe hier beter invulling aan te geven. Er word geopperd dat de 

scouting of scholen zouden kunnen helpen. 

 

6. Wat speelt er binnen de wijk 

Een wijkhuis voor Mierlo-Hout is voor vele inwoners erg belangrijk. Er is nu geen 

goed functionerend wijkhuis waardoor verenigingen uit moeten wijken naar 

andere wijken en dorpen in de omgeving. Er is geen plek waar de jeugd terecht 

kan en ook de ouderen hebben geen vaste plek. Beide doelgroepen zijn naarstig 

opzoek naar een goede locatie waar ze ook op de lange termijn gebruik van 

kunnen maken. Belangrijk is dat we bij gemeente aandringen op een goed 

functionerend wijkhuis, hier hebben we recht op. Dit zal een belangrijk onderwerp 

zijn voor de wijktafel en voor de commissie Mierlo-Hout 2016. De gemeente heeft 

ook besloten dat Orion niet zal worden gebouwd. Belangrijk is dat de financiele 

middelen hiervoor binnen Mierlo-Hout blijven. 

De geluidschermen die langs het spoor gaan komen door wetgeving vanuit de 

overheid maakt veel los. De wijk lijkt voor het oog in tweeën te worden gesplitst. 

Duidelijk is dat de schermen gaan komen. Er is wel een voorstel gedaan om 

stukken transparant te maken.  

Verder is er de vraag of de wijkraad kijkt naar de bouwplannen en 

bouwvergunningen binnen de wijk? Dit in verband met het plan Geynspark.  

De wijkraad kijkt hier naar en wordt soms ook betrokken bij de plannen. De 

commissie verkeer zal informeren naar de plannen voor het Geynspark. 

 

7. Communicatie met de wijk 

Vragen of opmerkingen voor de wijkraad kunt u kwijt via het contactformulier op 

www.wijkraadmierlohout.nl of stuur een mailtje naar 

secretariaat@wijkraadmierlohout.nl. Wilt u een plaatsing op de publicatieborden 

dan kunt u dit mailen naar secretariaat@wijkraadmierlohout.nl. 

http://www.wijkraadmierlohout.nl/
http://www.wijkraadmierlohout.nl/
mailto:secretariaat@wijkraadmierlohout.nl
mailto:secretariaat@wijkraadmierlohout.nl


Verder wordt er nagedacht over hoe de wijkbijeenkomsten en overleg met de 

groeperingen kunnen worden verbetert. Zodat we meer in gesprek komen met 

elkaar en weten wat er leeft binnen de wijk. 

 

8. Rondvraag 

Tim Kuijpers; hij stelt voor dat er in de volgende vergadering per commissie een 

spreker is. Is een goed idee! 

Berry Smits; Wat is het standpunt over de schuilhut? De commissie jeugd en de 

commissie uitstraling pleiten allebei voor het verwijderen van de schuilhut. 

Cor Koning; het pad bij de professor schermhornerlaan is een fietspad, dit wordt 

regelmatig als autoweg gebruikt. Hier komt de fietsverbinding naar Eindhoven te 

liggen, hopelijk zijn de problemen snel voorbij. 

Mario van Vlerken: Hij geeft aan dat er een plan moet komen over het vullen en 

onderhouden van de diverse bloembakken in de wijk. Dit zal de wijkraad 

oppakken. 

Ad Klaassen; Hij geeft aan dat per 1-1-2012 de bibliotheek weggaat in Mierlo-

Hout. Hij geeft aan dat het erg belangrijk is dat hier iets voor terugkomt. De 

bibliotheek is opo dit moment aan het kijken of er steunpunten in scholen kunnen 

komen of met vrijwilligers gewerkt kan worden. 

 

9. Einde bijeenkomst 

13-10 is er het wijkoverleg met de gemeente om 20:00 bij De Koning. 

10-11 is er het groeperingenoverleg om 20:00 bij De Koning. 

 

 

 


