Notulen van de datum 25-01-2012
Aanwezig: Marcel Timmermans, Leon de Roy, Fons Cools , Willem Verschuren
Afwezig: Anke Haneveer
Gasten : geen
Agenda: Mail de Twern, Groenstraat,
Notulen
1. Opening 20.05 uur op locatie Kruisvaardersstraat 73 bij Marcel.
2. Notulen 21-12-2011 de notulen zijn goedgekeurd.
3. Mail de Twern
Rekening Website www.wijkfatima.nl
voor 2013. In 2012 betaald de Wijkraad Koningshaven de rekeningen. Wie gaat hem betalen
in 2013? Tot september 2012 nadenken wat we met de website willen. Als Aktiepunt
opnemen.
4. Groenstraat
Frank Martens heeft contact opgenomen met BWG Fatima inzake de bijeenkomst over de
plannen voor de Groenstraat. Willem zal enkele bewoners van de groenstraat op de hoogte
stellen van de uitnodiging van de gemeente. Er moet een datum geprikt worden waarop we
allemaal samen kunnen komen. Voorstel is voor 23 februari 2012 laat in de middag. Bewoners
zijn nog niet door de gemeente geïnformeerd, er is nog geen bewonersbrief uitgegaan.
5. Werkzaamheden Kruisvaardersstraat
Werkzaamheden Kruisvaardersstraat lopen uit door onvoorziene omstandigheden heeft de
gemeente medegedeeld. De bewoners zijn hiervan op de hoogte gesteld.
Gertjan Baks of Frank Martens van de gemeente zullen we mailen of ze ons meer kunnen
vertellen over de onvoorziene omstandigheden.
6. Nieuwe Brug over de Piushaven heeft ook vertraging opgeleverd.
In het Brabants Dagblad heeft een artikel gestaan dat de brug vertraging heeft opgelopen door
het faillissement van een van de aannemers. Therese Mol heeft een rectificatie naar Brabants
Dagblad gestuurd dat de Brug echt in September 2012 echt klaar zal zijn.
7. Rondvraag
Leon: heeft een vraag over BPP en Jan vd Berg? Jan heeft zich veel ingezet voor de
Noordkant van de Piushaven, gaan we hem ook vragen voor de Zuidkant? Hij heeft veel
ervaring met de gemeente, en de schrijfwijze van het gemeentelijk jargon. Hem zeker blijven
gebruiken maar hem niet als “gezicht” van de Zuidkant neerzetten. De bewonerswerkgroep
Fatima moet zich ook als “gezicht kenbaar laten zijn voor de ontwikkeling Zuidkant
Piushaven.
Marcel: nogmaals of wij willen reageren op zijn mailtje voor agendapunten ook als we er
geen hebben.

8. Sluiting 20.40 uur
Vergaderdata 2012
Eerste halfjaar
25-01-2012
29-02-2012
28-03-2012
25-04-2012
30-05-2012
27-06-2012

Tweede halfjaar
26-09-2012
31-10-2012
28-11-2012
19-12-2012

