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1 Opening  

 19.35 uur  in de Buurthuis Jeruzalem.  

2 Agenda   

 Onderhoud wegen Fatima 
Fraterhuis 
Parochiehuis 
Speeltuintje voor Fatimastraat 28 

 
 

3 Opmerkingen/mededelingen  

 We zijn begonnen met een politiek rondje. Marcel zal zich politiek gezien hard maken voor 
onze buurt. 
Willem kunnen we geen mailtje doen naar alle partijen inzake de zuiderlijke inprikker, de  
Brug en alles wat via de zuiderlijke inprikker naar de stad gaat? Of een brief over de 
pijnpunten binnen de wijk Fatima. Half februari , net na carnaval zou deze dan bij de 
partijen op de mat moeten liggen en ook een kopietje naar het stadnieuws, de koerier, 
Brabantsdagblad en de wijkkrant. 

 
 

4 Onderhoud wegen Fatima  

 Willem en marcel zijn vanmorgen naar de gemeente geweest. Ze hebben het o.a. over de 
Kruisvaardersstraat, het parkeerprobleem en de wegindeling gehad. Misschien dat de “geen 
dienst bussen” niet meer door de Kruisvaardersstraat hoeven te rijden maar voortaan via de 
zuiderlijke inprikker, zolang de busremise hier nog is. Parkeerprobleem is besproken , 
maar hier zijn ze nog niet uit. Groot onderhoud  is nog dit jaar  gepland , vervanging van de 
hoofdriolering. 
 Er wordt nog een verslag toegestuurd van het overleg met de gemeente. 

 

5 Fraterhuis  

 TBV wil het fraterhuis dolgraag kopen 
St Jozefzorg wil het ook dolgraag kopen 
Fraters willen het niet verkopen tot nu toe. 
Anke heft nog contact gehad met Gon Mevis . Gon heeft nog een gesprek gehad, begin 
december 2009, met de fraters maar toen waren er nog geen gegadigde om het fraterhuis te 
huren. Asielzoeker opvang zou er in ieder geval niet komen. 

 

6 St Jozefzorg  

 Willem is op de nieuwjaarsreceptie geweest van St. Jozefzorg. St. Jozefzorg, de Wever, 
Twern willen dat St. Jozefzorg een wijkfunctie krijgt. We hebben allemaal een flyer in de 
bus gehad voor de nieuwjaarsborrel en het verzoek voor vrijwilligers voor  st. Jozefzorg.  
1e plan van de verbouwing van st Jozefzorg is ingetrokken. Verkeersdeskundige Koen 
Rubie van de gemeente is ook bij st. Jozefzorg betrokken. Over de verdere plannen is nog 
niets duidelijk. 
TBV zal contact met ons opnemen. 

 

7 Overige projecten  

 Speeltuintje voor pand  Fatimastraat 28 
Pascale en Anja hebben een gesprek gehad  met Henk Schietekat. In dit gesprek is de 
nadruk gelegd dat het om beide veldjes ging voor Fatimastraat 28 en niet het veldje naast 
het pand Fatimastraat 28. Gon Mevis heeft beide veldjes toegezegd. Er komen 5 of 6 
speeltoestellen.  
Nicole, werkzaam bij traverse voelt er niets voor om voor Fatimastraat 28 een speeltuintje 
te hebben. Pascale en Anja weten niet of dit ingegeven is vanuit professioneel of uit 
persoonlijk standpunt.  
Budget voor dit speeltuintje zou in totaal € 20.00,- zijn. Speeltoestellen kosten rond de € 
8000,-. Er is nu een offerte gevraagd voor hagen of een hek rondom de veldjes voor de 
veiligheid van de spelende kinderen. Anja heeft deze offerte opgevraagd.  
 

 

8 Wat verder ter tafel komt  

 
 

Harry Zuiderlijke inprikker, stofdeeltjes Wethoudersbuurt? Hoe wordt dit gekeurd, hoe is 
dit geregeld? 
Willem, als fijnstof met 1 % stijgt dan moeten er allerlei maatregelen getroffen worden. 
Harry aanmelden bij het planteamburo vanuit de wethoudersbuurt. 
Pascale: Aan Petra vragen waarom de Kubus voortaan zo vaak dicht is. Er is geen Carnaval 
dit jaar waarom niet? 
Samenwerking met Koningshaven? We krijgen niets door van hen, wat doet de wijkraad 
Koningshaven? Dit is niet helder op ons netvlies, wie wat doet en welke overloop er  is. 
Anke Wijkkrant, niemand heeft hem ontvangen. Aktie Anke Petra mailen hoe dit kan en 
waarom dit zo is gegaan. 
Willem: ideetje om een blog op de website Wijkraad Fatima te zetten? Wie wil dit doen en 
bijhouden? Misschien dat er dan meer mensen naar de website gaan. 
Het hele forum wat op de website stond heeft Willem verwijderd. 
Pascale: Hondepoep rondom st. Jozefzorg is erg.
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