
Verslag buurtraadvergadering dinsdag 12 december 2017 
 
Stand van zaken Moerenburgpark 
Binnenkort hebben twee buurtraadleden een gesprek met wethouder Mario Jacobs, onder meer over de 
werkgroep in het kader van het Moerenburgpark en de rol van de gemeente daarin. (Gesprek vond op 
woensdag 20 december 2017 plaats, red.) 
 
Torenspits, stemmingsavond 13 december 
Op 13 december 2017 is in de Pelgrimhoeve de stemmingsavond over de nieuwe torenspits. 
 
Pontje Piushaven 
Het pontje aan de Piushaven komt, na overleg met omwonenden, op een andere plek. Wordt vervolgd. 
 
Rol wijkraden 
De bijeenkomst over de rol van de wijkraden vindt plaats in januari 2018. 
 
Vrachtverkeer J.P. Coenstraat 
Er zijn binnen een kort tijdsbestek klachten binnengekomen over de overlast van vrachtverkeer dat door de 
J.P. Coenstraat rijdt. De oplossing van de gemeente om borden met smileys te plaatsen (zijn inmiddels 
geplaatst, red.) als oorspronkelijke oplossing tegen te hard rijdend verkeer, lost deze situatie niet op. De 
Buurtraad antwoordt naar buurtbewoners die een mail hierover hebben gestuurd dat ze zelf initiatief/actie 
hierop moeten ondernemen. De Buurtraad zelf kan hiertegen weinig ondernemen. Deze boodschap komt 
ook in de buurtkrant en wordt ook op Facebook geplaatst. 
 
Beheeroverleg Jan Wier 
Een Buurtraadlid stelt vóór de volgende vergadering de punten op die van belang zijn voor de Buurtraad. 
 
Werkgroep DAAD/Buurkracht 
Er wordt een coöperatie opgericht voor het zonnepanelen-project in Goirle. Binnenkort is er contact met de 
wijk Jeruzalem. Op 21 januari 2018 is er een inspiratiecafé. 
 
Vergroeningsideeën, in buurtkrant januari 
De Buurtraad bekijkt de mogelijkheden om één straat als pilot voor de vergroeningsideeën aan te merken, 
zodat het resultaat zichtbaar wordt. Er komt een oproep in de buurtkrant van januari. 
 
Terrein Melissant Spoorlaan 4 
Is afgehandeld. 
 
Verkeersgroep Oisterwijksebaan/Hoevense Kanaaldijk 
Een eerste overleg over de verkeerssituatie aan de Oisterwijksebaan/Hoevense Kanaaldijk heeft 
plaatsgevonden Het voorstel is om het bord ‘bebouwde kom’ 200 meter te verschuiven. 
 
AED Were Di 
Is afgehandeld. 
 
Bedankavond vrijwilligers 19 december 
Op dinsdagavond 19 december 2017 vindt de jaarlijkse vrijwilligersborrel plaats bij café Zomerlust. 
 
Kerstbomen 
De zes kerstbomen zijn op diverse locaties in de wijk geplaatst. Voor de kerst gaat de Buurtraad zes bomen 
voor volgend jaar uitzoeken. 
 
Verrijk je wijk 
De Buurtraad heeft besloten om: 



– Een bedrag van 95 euro beschikbaar te stellen voor de groenvoorziening (2017-24); 
– De Wijkkwis 2018 voor een bedrag van 500 euro te steunen (2018-03); 
– Nog geen toezegging te doen naar aanleiding van de aanvraag van de Takkenbende, er wordt gevraagd 
naar een specifiekere aanvraag. (2018-04). 
 
Stand van zaken nieuwe buurtraadleden 
Er zijn drie aspirant-buurtraadleden. Twee buurtraadleden hebben kennismakingsgesprekken gevoerd met 
de kandidaten. In de vergadering van januari 2018 wordt de kandidatuur besproken. 
 
Rondvraag 
– De penningmeester heeft een toelichting gegeven over de financiën. Voor 2018 wordt een positief 
resultaat verwacht; 
– Er komt een bestemmingsplan voor de uitkijktoren; 
– Er is een aanvraag gedaan voor een tweede kunstgrasveld bij voetbalclub Were Di. Hierover is inmiddels 
contact geweest met wethouder Mario Jacobs. 


