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Afspraken en acties 

Voetbalkooi

• Jonge en oudere jeugd maken (door elkaar) gebruik van de voetbalkooi op de Gerlachusstraat. 
• Wens is om de huidige voetbalkooi te laten bestaan, maar zo aan te passen dat er geen 

overlast meer is. 
• Hiernaast heeft de oudere jeugd behoefte aan een eigen veld.
• René, Rick, Peter, Henk-Jan en Jan vormen een initiatiefgroep om te kijken of er een tweede 

voetbalkooi gerealiseerd kan worden. Jan organiseert de eerste afspraak. Doel is een plan te 
maken voor de wethouder, zodat het in de gemeentelijke begroting kan landen. Mv. Van der 
Vaart wordt actief op de hoogte gehouden.  

• Voorwaarden:
• Centraal gelegen
• Geen overlast voor omwonenden
• Geluidsoverlastmaatregelen treffen
• Spelregels voor spelers en omwonenden

Gespreksdeelnemers: René, Rick, Peter, 
Henk-Jan, Jan, mw. Van der Vaart



Afspraken en acties 

Veiligheid

Oranjeplein en het nieuwe lint
• Vooropstaat dat er veel mooie dingen zijn gebeurd 

met het nieuwe lint. 
• Voorstel is om met inwoners een evaluatie op inhoud 

en proces uit te voeren. Wat is er, wat wordt nog 
gemist en hoe is het gelopen? 

• De oversteek en bestrating (m.n Oranjeplein) zijn 
aandachtspunten bij de inhoud. Bij het proces verdient 
de communicatie vooraf en gedurende de uitvoering 
aandacht. Vragen die leven zijn: waarom is het 
verdwijnen van de oversteekplaatsen / zebraplaatsen 
niet gecommuniceerd en waarom is bij bestrating 
onvoldoende rekening gehouden met minder valide 
personen?

• René legt deze vraag naar een brede evaluatie bij de 
projectleider neer.

• Hiernaast kan de ‘Buiten Beter’ of Meldpunt omgeving 
app gebruikt worden om meldingen te maken. 

Gespreksdeelnemers: Gert-Jan, René, Rick, 
Wilma, Rob, Jan 



Afspraken en acties 

Veiligheid

Parkeerbeleid Blokkendoos
• Concrete actie is dat er vanaf september een 

verkeersproject gaat lopen. Samen met kinderen en 
ouders. Hierna is het zaak om het parkeerbeleid ook 
samen met boa's te handhaven en te voorkomen dat er 
geparkeerd wordt op een plek met parkeerverbod. Een 
indringende (bestaande) film die de schoolsituatie vanuit 
het perspectief van kinderen laat zien, kan hierbij ook 
worden ingezet. 

Verder
• Residentie Molenwijck en buurtpreventieteam gaan bij 

elkaar op de koffie om zodoende aangesloten te zijn op 
elkaar. 

• Verzoek om buslijn naar Udenhout en Oisterwijk via 
haltering bij Molenwijck te laten lopen. Dit verzoek stemt 
directie Molenwijck met gemeente / verantwoordelijk 
wethouder af.



Opbrengst gesprek 

communicatie en betrokkenheid

Initiatieven vanuit de gemeenschap
• Aan initiatieven is er geen tekort, maar deze lopen vaak vast op 

verbindingen met de gemeente (trage reacties) waardoor 
mensen het toch weer zelf organiseren.

Hoe kan de gemeente inwoners betrekken/bereiken?
• Er lopen verschillende initiatieven rondom participatie vanuit 

de gemeente, waardoor de mensen door de bomen het bos 
niet meer zien.  Ook wordt er hierdoor teveel beroep op 
inwoners gedaan op verschillende momenten, terwijl het ook 
geclusterd aangeboden kan worden.

• Persoonlijke benadering van inwoners is het belangrijkste om 
inwoners te betrekken. Langs de deuren en netwerken 
aanspreken. Ook via Whatsapp kanalen. Dit wordt als rol voor 
de raadsleden gezien.

• Berichtgeving via facebook en kranten zijn voornamelijk 
ondersteunend, maar niet doorslaggevend.

• Ludieke acties met een duidelijke link naar het thema van de 
bijeenkomst werken goed.

Gespreksdeelnemers: George, dhr. Van der 
Vaart, Mieke, Cor 



Overige afspraken en acties

• Groensituatie: aangegeven wordt dat deze verwaarloosd wordt. Sinds een 
aantal maanden wordt er weer extra menskracht op in gezet, dus dit zou de 
komende tijd moeten verbeteren. 

• Veiligheid kinderen Gildeweg: George kan bij René het verzoek neerleggen om 
metingen met de smileys te doen.  

• Hondenbeleid: concrete verzoek is om de hondendrollen te verwijderen en de 
hondenwc naast het bankje waar de ouderen op zitten. Dit kan via de Buiten 
Beter app gemeld worden. Vraag die hierboven hangt is dat het gevoel leeft dat 
er niks met de opmerkingen die inwoners bij de evaluatie hebben gemaakt, is 
gedaan. Hoe zorgt de gemeente ervoor dat iedereen gehoord wordt en passen 
oude instrumenten als inspraak nog wel? 

• Onderzoek De Wetering: de rekenkamer gaat hier onafhankelijk onderzoek naar 
doen. 

• Zakken groen / afvalbeleid: zakken die voor de gemeenschap worden 
opgehaald, kunnen gemeld worden bij het Meldpunt Woonomgeving. De 
gemeente blijft deze ophalen!



Overzicht e-mailadressen

Naam E-mailadres

Rick Fontijn rickfontijn@contourdetwern.nl

Peter Flohr flohr@flover.nl

Jan Brekelmans jcbrekelmans@kpnmail.nl

Rene Pagie r.pagie@loonopzand.nl

Henk Jan Smid

Mevr. Van de Vaart lvandervaart@hetnet.nl

Wilma Chabot steffaneningeborg@home.nl

Rob Broeders rob.broeders.rb@gmail.com

Gert Jan van der Dries gertjanvanderdries@cdaloonopzand.nl

Jan Bernard Koolen info@molenwijck.com

George Kerkhoven kerkhoven@yahoo.com

Cor van Dijk corvandijk@kpnmail.com
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