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1 Opening  

 19.50 uur  in de Jozefzorg.  

2 Agenda   

 Notulen en Aktielijst 
Zuiderlijke inprikker en de brug 
Langestraat 
Fraterhuis en Jozefzorg 
Aabee 
BBW terrein  
Uitbreiding Sligro en geluidsoverlast wethoudersbuurt 
Afstemming rond de diverse projecten uit onze wijk 
Wat verder nog ter tafel komt 

 
 

3 Opmerkingen/mededelingen  

 Aanvang van deze vergadering zou om 19.30 uur zijn en maximaal tot 21.15 uur duren 
Anke was te laat heeft hierover niets gelezen in de mail.  
Petra heeft de ontbrekende namen toegevoegd aan de lijst Ontwikkelingen Fatima 

 
 

4 Notulen en aktielijst  

 In de notulen van 22 maart staat een fout bij de agenda. De regel waarin Lenie vermeld 
staat moet verwijderd worden deze was van de vorige vergadering. En de naam van 
mijnheer van Lieshout was niet correct. Beide aanpassingen worden gecorrigeerd en de 
notulen worden opnieuw op het web geplaatst. 
 

 

5 Fraterhuis  

 Via Lenie hebben we via de mail de ontwikkelingen van het Fraterhuis ontvangen, hierna 
zijn er geen nieuwe ontwikkelingen meer. 
Anja en Pascale hebben vrouwtjes met hoofdoeken naar binnen zien gaan en weer naar 
buiten zien komen. Toch informeren bij de Fraters hoe het er nu mee staat. 
Anke zal contact opnemen met Bea van Beers, haar ook uitnodigen voor een vergadering 
want zij kan hierover misschien ook meer vertellen 

 

6 AaBe  

 Marcel heeft nog een mailtje gestuurd naar Wim Jaap maar geen reactie gehad.  

7 Overige projecten  

 Fatimastraat 28 
Opening heeft op 2 april plaatsgevonden en op 15 april zijn de bewoners in het huis 
getrokken. Ans van Riel heeft bloemen gebracht op de 15e en van de BWG Fatima zijn er 
cakejes aangeboden op de 15e.Beide gestes werden erg op prijs gesteld.  
Tot nu toe maximaal 12 personen  in het huis maar er wordt een uitbreiding naar maximaal 
20 personen gevraagd. De situatie moet wel leefbaar blijven voor de bewoners en 20 lijkt 
teveel.  We moeten de Koerier in de gaten blijven houden, hierin wordt de aanvraag goed 
of afgekeurd nadat deze ingediend is. 
 Anja is al verschillende keren aan de deur geweest maar er was steeds geen begeleiding 
aanwezig en dit is niet conform het convenant. 
Speeltuintje voor pand fatimastraat 28 
Speeltuintje wordt half  mei geopend misschien de officiële opening naar eind mei 
verschuiven in verband met de vakanties. Misschien dat we in de wijk een prijsvraag uit 
kunnen zetten voor een naam van het speeltuintje met een prijsje voor de winnaar. De 
officiële openeing gepaard laten gaan met ranja en chips. De school heeft ook een 
toezeggign gedaan voor iets leuks. 
Pascale komt met de opmerking zou de speeleilandbus niets iets zijn voor de officiële 
opening? Voorkeur voor dag van officiële opening gaat uit naar zaterdag. 
Zuiderlijke inprikker 
Op maandag  3 mei is er een afspraak met het projectburo Piushaven  Willem ,Marcel, 
Petra en Fons gaan naar deze bijeenkomst. Therese Mol wil graag de onderwerpen 
waarover wij het willen hebben gemaild krijgen en deze zullen dan behandeld gaan worden 
op 3 mei. 
De volgende onderwerpen willen we aan bod laten komen: Zuiderlijke inprikker en de 
brug, Langestraat Aabee terrein, BBA/Veolia terrein, Lourdesplein. 
Jack Jansen  heeft last van de koelingen van de Sligro nu de macretewoningen gesloopt 
zijn voor de Zuiderlijke inprikker. De Sligro wordt ’s nachts bevoorraad en dan gaan de 
koelingen draaien wat overlast veroorzaakt 
BBA/Veolia 
Er zou een convenant zijn waarin gesteld wordt dat de bussen met geen dienst niet via de 
kruisvaardersstraat naar de remise zouden rijden maar via de lourdesfatimastraat. 
Hiervan zou iets in de mappen staan die op de Kubus liggen in de kast op het kantoor. 
Anke zal donderdagmiddag langs de Kubus gaan om de mappen op te halen en dit te 
controleren. Petra zal de mensen van de Kubus hiervan op de hoogte stellen. 
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