
Notulen wijkraadvergadering 14-6-2011  

 

Aanwezig: 

Ben Bolwerk, Mario Coolen, Jan Drouen, Toon vd Kam, 

Hellen Rinket, Henk vd Westerlo 

 

Afwezig: 

Rene Baggermans 

 

1) Opening 

 

2) Notulen vorige vergadering 

Notulen worden goedgekeurd. 

 

3) Vogelaargelden 

Er komen nog steeds aanvragen binnen. 30-8 bekijken of het gehele budget 

gebruikt gaat worden, anders actie ondernemen. 

 

4) Wijkoverleg en groeperingenoverleg 

In de toekomst wordt gekeken of er een thema centraal kan worden gesteld 

tijdens deze overlegvormen. 

Nieuwe vergaderdata zijn 30-8 wijkoverleg/wijkbijeenkomst, 10-11 

groeperingenoverleg.  

 

5) Functioneren website 

Deze zal eind augustus klaar zijn. Verder zal de commissie communicatie hier 

27-6 naar kijken. Inmiddels werkt de mail van de wijkraad weer optimaal en is er 

een nieuwe naam van de website, www.wijkraadmierlohout.nl. Email secretariaat 

is secretariaat@wijkraadmierlohout.nl. 

 

6) Evaluatie wijkoverleg 19-5-2011 

Notulen worden goedgekeurd. Nieuwe vergaderdata zal in de notulen worden 

vermeld. 

De opkomst was niet hoog, door onduidelijkheid over de vergaderdata. 

Aanwezigen waren wel erg enthousiast. Nieuwe data staan al op de site en 

worden nog gepubliceerd. Verder zijn er mailinglijsten gemaakt wat 

communicatie moet vergemakkelijken, eerste reacties van wijkbewoners zijn 

positief. 

 

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


7) Allerlei 

16-6 heeft jan een overleg met de Rabobank, zij willen de publicatieborden 

waarschijnlijk gaan financieren. 

 

 

 

 

8) Commissies 

Deze zijn allemaal opgestart op Mierlo-Hout 2016 na. Elke commissie zal in de 

wijkraad vertegenwoordigd worden. Vanuit de commissie wijkuitstraling is Hans 

Goossens al aangemeld. Mensen lijken erg gemotiveerd om iets voor de wijk te 

doen, dat is erg prettig! 

 

9) Wijktafel 

Deze is 13-10. Het wijkactieplan wordt dan besproken. Een gedeelte van de 

avond is besloten en een gedeelte is open voor allen wijkbewoners. 

Jan heeft de laatste versie van het wijkactieplan.  

 

10) Financiën 

Nog geen reactie vanuit OVMH, zij hebben eind juni overleg. 

 

11) Rondvraag 

Toon onderneemt actie voor het  vullen van de bloembakken op de hoofdstraat. 

 

12) Nieuwe vergaderdata 

30-8 Wijkoverleg/ bijeenkomst  20:00  De Koning 

19-9  Wijkraadvergadering  19:30  Odulfus 

6-10 Wijkraadvergadering  19:30  Odulfus 

13-10 Wijktafel    17:00  

17-10  Wijkraadvergadering  19:30  Odulfus 

10-11 Groeperingen overleg  20:00  De Koning 

 

 

 


