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    Al vanaf 1982 actief & betrokken  
 
 
 
 
 
 
01 Opening 
-  De voorzitter, Marja van Noort, opent om 20.00 uur de vergadering en heet iedereen welkom.  
   Vanavond is Chris Korsten van het Brabants Dagblad aanwezig. 
 
02 Mededelingen voorzitter 
-  Vanavond was er voor de eerste keer voor wijkbewoners de gelegenheid om wijkraadsleden te 
   spreken voorafgaand aan de openbare vergadering.  
 
   Alfred van Dartel, een wijkbewoner uit de Hendrik Chabotstraat, is naar het inloopspreekuur gekomen. 
   Hij heeft een probleem met een boom van de gemeente die bij zijn huis staat. De boom hangt een  
   paar meter boven het dak van zijn woonhuis. Groen van de boom valt op het dak van zijn huis en zorgt 
   voor verstopping van de hemelwaterafvoeren. Voor het goed schoonhouden van de hemelwater- 
   afvoeren moet de heer Van Dartel vaker dan gebruikelijk is het dak op. Gezien zijn leeftijd wordt dat 
   steeds meer een opgave. In de nabije toekomst zal hij dat daardoor ook niet meer zelf kunnen doen. 
   De heer Van Dartel heeft al diverse malen contact opgenomen met de gemeente. Hij krijgt daarbij het 
   gevoel dat zijn probleem niet serieus genomen wordt, hij niet gehoord wordt en de gemeente er ook 
   niets aan wil doen. 
 
   De Wijkraad kan het probleem niet oplossen voor de heer Van Dartel maar zal wel contact opnemen 
   met de gemeente. Het probleem en de eerste reacties vanuit de gemeente onder de aandacht 
   brengen. Vragen hoe de gemeente omgaat met het probleem, of er oplossingen zijn en zo nodig de  
   zaak volgen.      
 
   We gaan hier in ieder geval door met het inloopspreekuur. Ook voor de besloten vergaderingen zal er 
   een inloopspreekuur zijn.   
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Definitief 
Verslag van de openbare wijkraadvergadering 07-01-2019 
 

Aanwezige wijkraadsleden 
M. van Noort, H. Tuinhof, J. Kielman, Hassan El Haouli, 
A. v/d Veeken, K. Stoffels, N. Welts, W. Spermon, 
H. van Engelen, I. Althuizen, R. de Leeuw,  
 
Commissieleden  
Gemeente             :    
                       
Politie   :  Mark Kievits 
De Biechten          :  Pieter Roosingh 
 
Aanwezige Wijkambassadeurs 
Hennie van Dinther, Hennie Lucius, Hans Brands, Lothar 
Wiesell 
  
Politiek   :  - 

Publiek  : 6 
 
Afwezig 
zonder kennisgeving  : Piet Spierings, Lucie Spee  
met kennisgeving       : Paul Hilgers, Rini van Houten, 
                                        Wies de Groot, Jorri Roosen 
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- Rini van Houten is vlak voor de Kerst geopereerd aan een aneurysma, alles is goed gegaan en hij is 
  weer thuis. Woensdag gaan we even bij hem op bezoek. Het gaat goed met Rini. Hij neemt wel even  
  “wat gas terug” maar houdt wel de website en de mail goed bij. 
 
- Jorri Roosen heeft zich voor vanavond afgemeld en in de mail vermeld dat Divers en Juvans fuseren 

  en verder gaan onder de naam Farent. Er verandert verder niets als het gaat om nummers of locaties.  
 
- Samen met de basisschool in Hintham (Kindcentrum Het IJzeren Kind) komt er, waarschijnlijk in mei,  
  een verkeersweek of verkeersdagen. Het overleg met de basisschool zal binnenkort plaatsvinden maar  
  er is al toezegging gedaan. 
 
 
03 Mededelingen vanuit de gemeente  
- Paul Hilgers, wijkmanager van Hintham is vanavond afwezig vanwege de nieuwjaarsreceptie van de 
  gemeente, daarom zijn er deze keer geen meldingen vanuit de gemeente. 
  
 
04 Mededelingen door Wijkagent Mark Kievits  
- Mark Kievits vertelt dat de vuilnisbakken in de wijk nog afgesloten zijn vanwege het vuurwerk. 
  Er ligt veel vuil bij de bakken. Het verzoek om deze volgend jaar eerder open te maken. 
  Nol Welts reageert daarop en vertelt dat de Weener groep de bakken afgesloten heeft en deze ook 
  weer open maakt.   
 
- Mark heeft in de BIN-berichten een oproep geplaatst aan alle bewoners om te letten op graffiti-spuiters. 
  In de brandgangen in Hintham-zuid en in Hintham-noord is op diverse plaatsen graffiti gespoten.  
   
- Op de Graafseweg en de Hintham speelt momenteel een toch wel ernstige zaak. De aflopen tijd zijn 
  meerdere malen spiegels van auto’s getrapt. Het zou gaan om 30 beschadigde auto’s. De schade loopt  
  in de duizenden euro’s. De politie is extra alert.     
 
- Er is een matrixbord geplaatst op de Jan Heijmanslaan. Een van de aanwezigen meldt dat het 
  bord te hoog hangt en aan de noordkant constant drie lampjes branden.   
 
- De vuurwerkoverlast viel dit jaar mee. 
 
- De politie is gestart met een pilot. Daardoor zal er meer politie op straat en in de wijk zijn op momenten 
  dat dit nodig is. Onder andere voor controles overdag. 

 
 
05  Mededelingen vanuit de commissies van de wijkraad & bestuur 
a. Groen/snoeidag  
Karel Stoffels meldt dat de evaluatie van de afgelopen Groen-/snoeidag nog plaats moet vinden.  
In de volgende vergadering van de Wijkraad zal de evaluatie worden besproken.  
Er wordt gepoogd om een datum voor de eerst volgende groen-/snoeidag vast te stellen. In verband met 
Koningsdag kan het niet op de laatste zaterdag van april. Gezien de schoolvakanties en andere 
feestdagen lukt het niet om tijdens de vergadering een datum vast te stellen. De datum zal in de 

volgende vergadering bekend worden gemaakt. 
 
b. Jeugd/jongeren   
Hassan EL Haouli heeft geen mededelingen. 
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c. Kijk op de Wijk 
Henri van Engelen meldt dat op 11 december het laatste overleg is geweest over de stand van zaken 
van de wijkschouw. Er is afgesproken dat Henri een afschrift krijgt van de reacties van de gemeente 
naar de bewoners. Henri van Engelen heeft vandaag nog een mail gestuurd naar Arjen van den Broek in 
verband met de laatste stand van zaken. Verder zijn er geen mededelingen. 
 
d. Ruimtelijke Ordening & Geluid    
Wim Spermon heeft geen mededelingen.  
 
Henk Nijland kaart de plannen voor woningbouw in het Annapark aan. Hij heeft contact gehad met 
omwonenden van het Annapark. Bij de omwonenden, die Henk Nijland gesproken heeft, heerst er veel 
onvrede over het bouwen in het park / Annabos. Henk Nijland vind dat dit het geen geschikte locatie is 
voor woningbouw. Het is zonde dat er groen verdwijnt. Volgens Henk Nijland zijn er andere locaties in 
de wijk die zich beter lenen voor woningbouw. Ook is er 30 jaar geleden afgesproken dat er niet 
gebouwd mag worden in het park.  
 
Henk is van mening dat er op voorhand al geprotesteerd moet worden tegen de plannen en niet te 
wachten tot de plannen door de wethouder “er doorheen zijn gedrukt”.  
 
De Wijkraad kan nog geen standpunt in nemen. Het plan verkeert nog in de schetsontwerpfase.  
Ook moet het nog in procedure worden gebracht. Vanaf dat moment zijn er nog voldoende 
mogelijkheden om zienswijzen en bezwaren in te dienen. De Wijkraad blijft de plannen volgen. 
 
e. Buurtambassadeurs   
De aanwezige buurtambassadeurs hebben geen mededelingen. 
 
f. Verkeerszaken  
Rini van Houten is afwezig. Er zijn geen lopende kwesties.  
 
06 Rondvraag 
a. Uit het publiek komt een vraag of er maatregelen genomen kunnen worden in verband met het  
    parkeren en de veiligheid bij de school.  
    Mark Kievits vertelt dat de politie dit probleem bij elke school hoort maar daar valt niets aan te doen. 
    Wim Spermon stelt voor om dit probleem mee te nemen in de verkeersweek. 
    Mark Kievits zal het probleem bespreken met Stadstoezicht.     
     
b. Ine Althuizen meldt dat niet alleen de afvalbakken maar ook de kledingcontainers afgesloten zijn  
    tijdens de feestdagen. Goede schoenen en kleding liggen daardoor gewoon op straat. Ook wordt er 
    ieder jaar nog steeds zwaar vuurwerk afgestoken op de rotonde bij het winkelcentrum.  
    Mark Kievits zal dit met Paul Hilgers bespreken.  
 
c. Henk Nijland meldt dat De Hint waarschijnlijk 10x per jaar gaat verschijnen. Daardoor kan actuele 
    informatie worden opgenomen in De Hint. 
 
07 Sluiting 
Marja van Noort sluit om 20.45 uur de vergadering.   
De volgende geplande vergadering is de besloten vergadering, op maandag 4 februari 2019 om 20.00 
uur, in De Biechten. 
 
Voor akkoord, 
 
 
Marja van Noort    Richard de Leeuw 
Voorzitter     Notulist  
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