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Samenkomst SamenLoont 20 juni 2018 

 
AANWEZIGEN: 

Geert Pepping, Peter Flohr, Wilma Chabot, Ad Verberne, Floor Warmerdam, René Pagie, Georg van 

Kerkhoven, Peter Flohr, Gerard Brijninks en Cor van Dijk 

  

Voorzitter Gerard Bruijniks, Notulist Cor van Dijk, Locatie Residentie Molenwijck 

 

AGENDA; 

1 Voetbalveld 

2 Parkeerproblemen Andromeda 

3 Oversteekplaatsen Oranjeplein naar Wetering en Friettent naar de Kiosk 

4 Voortgang De Wetering 

5 Gezondheidsbedreigende situaties: berenklauw en eikenprocessierups 

6 Losloop gebieden honden 

7 Verzakte riolering tegenover School “De Blokkendoos” 

8 Rondvraag 

 

1. Voetbalveld Scorpius, Gildeweg en Kornetstraat 

René; Werkgroep geformeerd, enquête gemaakt samen met de raadsleden. Door de jongens en ouderen 

van de groep geaccepteerd. 

Wijkbericht uitgedaan naar de wijk. 11 juni ga ik samen met leden van de werkgroep en de jongeren 

naar de locatie om de buurt in te lichten over dit project. Er waren zo’n 30 bewoners aanwezigen. Er was 

afkeurende houding over het veld, naar voren kwamne: situaties uit Tilburg, overlast door hangjongeren, 

oppervlak veld , geen hek enz. 

Alternatieven werden naar voren gebracht: locaties speelweide, naast de kuip, scatebaan. 

René is in gesprek met St. Hubertes en met jongeren centrum “De Kuip”. Veld in de Gerlachusstraat is 

er nog, de hoogte is aangepast. 

De uitslag van de enquête komt naar SamenLoont.  

Gerard vat samen: 

1. enquête en 2 klokkenlaan geven een oplossing. 

De andere genoemde locatie; speeltuintje, tegenover Scorpius 12 en voor de volktuintjes,  is veel te klein 

en te dicht bij de huizen. 

George De kasteelweide is een te lange procedure? wie bepaald dat? Floor; het is een 

evenemententerrein, dat zal lang duren om die bestemming aan te passen. 

 

René; informatie is gebracht via de jongens naar de bewoners. Cor had de mening uit de gesprekken dat 

iedereen het prima vond.  

Gerard; hoe kunnen we er nu nog een succes van maken? René; groep jongeren zijn bezig met het plan 

zij zijn werkelijk geïnteresseerd, ook de GGD doet mee.  

Gerard; er komen eisen van buitenaf die het budget verhogen. René; het gaat om veiligheid, eigen plek 

in de wijk. Begroting gemeente is € 35.000. Gerard; er zit en kleine ruimte tussen. We hebben 2 

organisaties waar we wat van kunnen verwachten: RABO ledenraad en GGD. We moeten zorgen voor 

een snelle begroting richting de RABO ledenraad. De Rabobank gaat dit initiatief ondersteunen! Brief 

naar Rabobank. Geert als die kooi er direct komt is dat hun kooi. Jeugdwerker Rik Fontein werkt er aan 

samen met de jongeren. Gerard; we kijken wat we van die € 35.00 kunnen ophosten + actie + 

sponsorloop. Geert; na de sponsorloop is de begroting rond dan hebben de jongeren zelf het laatste 

loodje bijgedragen en hebben hun eigen voetbalveld verdiend.  

Gerard; 15 sept. de schop in de grond en eind okt. opening. We moeten reëel zijn, het moet leuk blijven 

we moeten er een feestje van maken. 
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2. Andromeda parkeerplekken 

Ad; wat is er gebeurd? Gisteren een 2e gesprek met de politiek n.a.v. het nieuwe wijkje. gesprek beperkte 

zich tot de verkeerssituatie omdat dat een heikel punt is. 

Het Andromeda – Taurus gedeelte is verhoogd. parkeren daar is met éénrichtingsverkeer. 

Verkeersveiligheid; hoe kom je om de geparkeerde auto heen als er tegenliggers zijn? 

Parkeergelegenheid; er zijn 6 plaatsen waarvan 2 in gebruik door een bewoner op Taurus. Op Taurus 

zijn 8 parkeerplekken. Opgeteld zijn er 4 parkeerplaatsen over. 

Gerard ik heb volgende afspraak gemaakt met bewoners: 

1. Voor de korte termijn; rechts heeft voorrang. Daarvoor komen gele verkeersborden. Het zal 

gewenning moeten worden. 

2. In sept. is alles OK alles is dan operationeel. Er komt een telling om de parkeerdruk te meten. De wet 

zegt als drukte > 90% dan oplossing zoeken, er is ruimte in de omgeving (groen). 

3. De draaicirkels zijn goed en veilig, zoniet een alternatief maken. 

22 sept. is gemeld dat het plateau er zou komen. 

Peter verduidelijkt. 

Ad geeft nog een oplossing 

Gerard; alleen plateau weg 

Peter voorrangssituatie is net zoals de kruising Orion naar de Ecliptica. Uitkijken. 

  

3. Oversteekplaatsen Oranjeplein naar Wetering en Friettent naar de Kiosk. 

Het gaat over 2 oversteekplaatsen en plus de witte lijn van de trottoirbanden 

Gerard heeft het met de BOA’s over gesproken. Hij 

heeft niet over de plantenbakken gesproken. 

Geert laat een alternatief zien voor de zebrapaden die 

veranderd zijn in vissen en brede en lijnen in 

langsrichting of muzieknoten gecomplementeerd met 

een bord; “winkelgebied”. Hij vertelt dat in Nederland 

de meeste ongelukken ontstaan in de buurt van 

zebrapaden.  

Gerard; is die oplossing wel effectief? Ad vertelt over een proef die niet geslaagd is in Tilburg. 

George; mensen weten wel wat ze moet doen Extra info geeft geen meerwaarde. Onregelmatige 

controles.  Hij heeft gezien dat automobilisten stoppen voor bewoners uit Molenwijck. 

Gerard; is het duidelijk voor de automobilist? Peter; bord winkelgebied lijkt me duidelijk. Het is een 

nieuw idee. 

Gerard; er moeten veilige oversteekplaatsen komen. En vinden de winkeliers alternatieven leuk? 

Floor; mag het van de veilig verkeerswet? Wilma; ook muziek heb ik al gehoord voor 

oversteekplaatsen.  

Gerard; ik blijf erbij, standaard zebrapaden, we moeten het nog de winkeliers vragen. Advies van de 

vergadering kies voor standaard zebrapad.  

George; waarom niet die vervelende drempels aanleggen? Gerard; automobilist verklaart mij dat hij 

alle borden van snelheid aanduiding heeft gemist. Hij rijdt 70km/uur. 

Gerard; wordt afgewerkt afh. van verkeersbesluit 15 sept. op 15 november, beide zebrapaden. 

 

Wilma; veel vrachtwagens rijden komend vanaf het Oranjeplein linksaf en dan rijden ze door de 

wijk, draaien om en vinden dan de weg over de Kasteellaan. Gerard wil je niet een bord “doorgaand 

rijverkeer”daar weghangen voor de chauffeurs?  Gerard gaat het bezien. 

 

Ad bij de bloembakken op de stoep bij het Oranjeplein staan auto’s op de stoep. Fietser rijdt dan over 

de stoep voor de deur van de kapsalon langs Mijn dochter en een kennis zijn op die manier 

geblesseerd. Peter; er is een verkeersverbod links. Ad er staan dikwijls auto’s op de stoep voor de 

fritestent. Wilma; wat als de nieuwe huizenbezitters op de Kasteelweide er bij komen? Moeten die 
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door de uitgang bij Frans Smits? Peter verklaart dat een huis is gekocht om de uitgang van de auto’s 

naar de Kasteellaan te voeren. Gerard er is een uitgang naar de Kasteellaan. Gerard checkt dit! 

 

Gerard; overlast vrachtwagens De situatie is afhankelijk van wat de automobilisten zien hoort hij van 

de BOA’s.  

- BOA’s in uniform gedrag automobilisten is OK 

- BOA’s in burger, dan zeggen de automobilisten dat ze de verkeersregels niet kennen 

Gerard bekijkt nog eens de borden en gaat handhaven. Hij heeft nog niet naar die strook gekeken. 

 

4. Voortgang De Wetering 

Gerard; we zijn met de WPG in overleg. De sporthal en multifunctioneel deel heeft voorkeur. In 

2022 is er een nieuwe sporthal en een nieuw restaurant. We koppelen de besluitvorming los van de 

trajecten met winkeliers. Gerard; de begroting heeft onze hoogste prioriteit. Gerard; er is behoefte 

aan nadere informatie naar de bewoners. Gerard brengt die boodschap over aan Wil Lichtenberg voor 

5 juli. Ad voor 2022 moeten we de Nieuwe Wetering hebben.  

 

5. Gezondheidsbedreigende situaties: berenklauw en eikenprocessierups 

George; berenklauw  is gevaarlijk voor kinderen en voor honden. Weet je hoe die planten eruit zien? 

Ik heb meldpunt meermaals gebeld. Er zijn werkers geweest om de planten te vernietigen maar dat is 

niet voldoende gebeurd. De boeren halen hun koeien weg van die planten aan de rand van de wei. De 

planten zijn nog steeds onvoldoende verwijdert. 

Eiken processierups 

George; het is een algemeen Nederlands probleem en het speelt ook in onze wijk. Het moet 

weggezuiverd worden met een speciale stofzuiger. dat is gedaan op Moleneind maar niet op het 

hondenpad. Als de hond er met zijn neus in gaat is dat zeer ernstig. Gerard; het beleid is: het risico 

aangeven met een lint en behandelen. Floor; ik hou mijn hond weg van de berenklauw. Gerard; er is 

een bericht uitgegaan we hanteren het Lint als waarschuwing of we gaan op pad om het op te ruimen. 

George; bestrijding zou al in februari moeten gebeuren. Gerard; vroeger heb ik wel een wagentje 

gezien voor de bestijding. Gerard gaat morgen zelf achter de maatregelen aan voor rups en 

berenklauw. Georg; de rupsnesten zijn nog 5 jaar giftig. 

 

6. Losloop gebieden honden 

Gerard; we hebben 3 honden maatregelen: 1. toiletten 2 uitloopplaatsen en 3 losloopplaatsen. Hij 

richt zich tot Floor “haal handtekeningen op uit de buurt” en start een initiatief als je wat wilt 

verbeteren. Dan ligt er een burgerinitiatief er is een voorziening voor niet aangelijnde honden. René 

en Floor maken morgen aan afspraak om de vraag te bekijken.  (Cor; ik ga deze notulen ook naar de 

“overzicht deelnemers en contactgegevens” uit de notulen van de vorige vergadering sturen en naar 

onze Scorpius buurtvereniging mijn collega kon deze keer niet maar wil volgende keer wel komen 

schat ik in.) 

 

7. Verzakte riolering tegenover School “De Blokkendoos” 

Wilma vertelt over de langdurige trammelant vanaf 19 dec. 2017 die ze bij haar gehad hebben met 

een verzakking tengevolge een lek in de riolering. Na 7x repareren is het probleem nog steeds niet 

opgelost. Het probleem moet op korte termijn opgelost worden. Gerard; zal er morgen naar 

informeren. Wilma de betreffende ambtenaar belt me niet meer. Ad; ik heb nog nooit iemand horen 

vloeken in het gemeentehuis maar deze week gebeurde dat toch. 

Gerard; het is goed om niet teveel in detail te gaan. Mijn vraag ik ga er samen met Infra een gesprek 

voeren over allerlei zaken die spelen. Peter; er moeten meer inwoners naar onze vergaderingen 

komen.  

 

8. Rondvraag 
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Cor vraagt met dank aan Peter voor het melden via Facebook van de problemen met Fracking. 

Gerard; we willen geen verlenging van de concessie. Morgen komen Loon op Zand en Tilburg met 

een verklaring. Er is een voorlichting bericht. Er stond vandaag een advertentie in de Duinkoerier. 

Op 27 juni van 17:00 tot 20:00 is er info in “De Wetering”. Er is een concessie afgegeven voor het 

totale gebied: er is ook een put bij Eikendijk waar nog geen verzoeken binnen zijn. Gebied loopt door 

tot Tilburg. 

 

Peter ; laten we zorgen dat we meer buurtbewoners naar SamenLoont komen.  

 

Einde vergadering 21:34 

Volgende vergadering is weer in Molenwijck Gerard zal een datum doorgeven.  Dank aan “Molenwijck” 

voor gebruik van deze ruimte Geert.  

 

Notulist, 

Cor van Dijk 

 

 

 

 

   

 


