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Verslag van de openbare ledenvergadering Stichting 
Wijkplatform ´s-Heerenberg Oost d.d. 11 januari 2016 
 
Aanwezig: H.Holthaus; penningmeester, L. Verheij, W. Linssen 
(CDA), H. Jansen, H. Terbeek (Plavei), M. Kniest; secretaris en 
verslaglegging. 

 
Afwezig met kennisgeving: B. Ruesink (Politie Gelderland), E. 
Lievaart (Gemeente Montferland), R. Geers 
 
 

1.  Opening 

H. Holthaus en M. Kniest nemen gezamenlijk het voorzitterschap waar en openen de 
vergadering. Zij heten allen welkom. Het bestuur van de Stichting Wijkplatform ´s-
Heerenberg Oost wenst iedereen een gezond en gelukkig 2016 in een goede 
samenwerking 

 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 

De secretaris geeft een samenvatting van de lijst van de ingekomen stukken. 
De penningmeester overhandigt de secretaris het financieel overzicht 2015. 

    - Op de Kornhorst zijn zeven auto´s vernield.  
L. Verheij merkt op dat het 1000-ogenproject een vorm van buurtpreventie is, er zijn ook 
nog andere Whatsapp groepen. Ook zijn er voor bepaalde gedeelten van ´s-Heerenberg 
Oost beveiligingsbedrijven aangetrokken. Er kan uiteraard altijd melding worden gedaan bij 
112 bij noodgevallen en ook Burgernet stuurt berichtgeving uit. 
Van E. Lievaart van de Gemeente Montferland is een e-mail ontvangen dat de Gemeente 
Montferland geen borden plaatst. Het is wel een optie om aan de toegangswegen van ´s-
Heerenberg borden te plaatsten waarop staat dat in heel ´s-Heerenberg WhatsAppgroepen 
actief zijn.  

- Wateroverlast: H. Holthaus dat er een brief met handtekeningen naar de Gemeente 
Montferland is gezonden. Een aantal gootkolken vertonen defecten en worden op dit 
moment gerepareerd of vervangen. L. Verheij merkt op dat zij in 1976 in De Tuger heeft 
gewoond en er was toen al wateroverlast. In het Rioleringsplan 2016-2020 staat dat hevige 
regenbuien geen binnenkomend water tot gevolg mogen hebben met financiële en of 
materiele schade. H. Holthaus merkt aanvullend op dat het onderzoek van de Grontmij in 
januari klaar is. Er wordt vanuit het wijkplatform een brief gezonden naar wethouder T. 
Loeff-Hageman. In de vergadering van maart a.s. zal bekend zijn welke structurele 
oplossing de wethouder verwacht te kunnen bieden. 

 - Vandaag is een e-mail binnengekomen van E. Lievaart over de trap Hangaarts. De 
verkeerskundige zal contact opnemen.  De vergadering is het unaniem erover eens dat de 
trap onveilig is. H. Holthaus zal dit ook nog eens via melding openbare ruimte melden. 

  
3.  Goedkeuring verslag van 16 november 2015   

 
 Het verslag wordt zonder verdere op- of aanmerkingen goedgekeurd. 

  
4. Stand van zaken parkeerplaatsen Hangaarts nrs. 27-45 

H. Jansen informeert de vergadering over de stand van zaken voor wat betreft de trap en 
de parkeersituatie. De veiligheidskundige heeft naar de trap gekeken. De feiten zijn als 
volgt. De trap moet voldoen aan het Bouwbesluit openbare ruimte. De eisen voor een 
dergelijke trap worden door H. Jansen opgesomd.  
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De belangrijkste zijn dat de hellingshoek van aantrede-optrede 5 mm mag afwijken, deze 
blijkt bij meting 4 cm te zijn. De leuning moet 20-30 cm doorlopen na de laatste trede, hij 
stopt direct na de laatste trede. De leuningdikte mag 30-50 mm zijn, deze is nu 80 mm. Bij 
een overbrugging van 1,8 meter hoogteverschil moet er een bordes in de trap zijn, die is er 
niet. Voor slechtzienden moet er een waarschuwingsbord zijn, die is er ook niet. 
De voorzitter dankt de heer Jansen voor zijn toelichting. Het wijkplatform zal opnieuw de 
gemeente benaderen en vragen de onveilige trap te verwijderen. 
 

5. Beweegtuin locatie Brandweerkazerne, stand van zaken 

H. Holthaus geeft een overzicht van de stand van zaken. De sponsoring lijkt een probleem 
te gaan vormen. De gemeente stelt een bedrag van 20.000 euro beschikbaar, de rest zal 
van sponsors moeten komen. Dit stelt echter zeer teleur, waardoor het project mogelijk niet 
uitgevoerd kan worden. Op vraag van de voorzitter antwoordt de heer Terbeek van Plavei 
dat de woningstichting helaas geen gelden beschikbaar kan stellen voor leefbaarheids-
projecten. Hij erkent dat zowel de beweegtuin als het stadsmuseum belangrijke 
leefbaarheidsprojecten zijn.  

 
6. Wateroverlast ´s-Heerenberg Oost, stand van zaken 

Het agendapunt wateroverlast ´s-Heerenberg Oost is bij de ingekomen stukken voldoende 
behandeld. 

 
7. Hondenlosloopterrein Loveringbos, boombankje en stand van zaken 

Het bankje wordt na de winter geplaatst. Vanuit de gemeente wordt geëist dat het bankje 
via grindondergrond bereikt kan worden.   

 
8.  Wat verder ter tafel komt 
     - De heer Terbeek deelt mede dat hij het prettig vond om de vergadering bij te wonen.  
     - L. Verheij vraagt waar de AED wordt geplaatst. H. Terbeek antwoordt dat er 8 BHV-ers zijn. 

De firma Risk onderhoudt de AED bij Plavei. W. Linssen merkt op dat een plaats naast de 
pinautomaat op De Bongerd wellicht beter is in verband met de bereikbaarheid. Hierover 
wordt kort van gedachten gewisseld. Zodra er bij 112 een melding binnenkort van 
hartstilstand, worden er twee ambulances, een surveillanceauto politie en een alert op de 
mobiele telefoon van bij Hartveilig Wonen aangemelde buurtbewoners gestuurd. De 
voorzitter geeft aan dat het belangrijk is dat alle wijken in ´s-Heerenberg Oost AED-dekking 
hebben. Daarvoor is het wenselijk ´s-Heerenberg Oost in kaart te brengen. Op dit moment 
heeft het deel De Zandakkers/Driekoningen geen dekking. W. Linssen en H. Holthaus 
zullen dit bij de inventarisatie meenemen.  

      - L. Verheij deelt mede dat op De Huisakker paaltjes zijn verwijderd en op een andere plek 
zijn geplaatst, waardoor de verkeerssituatie niet meer herkenbaar is. Zij wil dat de paaltjes 
teruggeplaatst worden. W. Linssen adviseert hierover de betreffende ambtenaar bij de 
Gemeente Montferland te bellen. 

      - Asielzoekers met status. W. Linssen vraagt of al vóór 2016 contact was tussen Plavei en 
Gemeente Montferland over beschikkingstelling van woningen. H. Terbeek antwoordt dat er 
80 statushouders zijn waarvoor onderdak gevraagd is. Op 14 januari a.s. is er een 
bespreking over dit onderwerp in Gouden Handen.  

      - W. Linssen merkt op dat er woningen zijn met veel rommel op de oprit etc. Wat kan de 
woningstichting hieraan doen. H. Terbeek antwoordt dat conform de huurovereenkomst en 
de statuten van de woningstichting de huurder kan worden aangesproken op rommel op de 
oprit en ook op achterpaden die voor hulpdiensten goed toegankelijk moeten blijven.  
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     - H. Terbeek doet de suggestie goede resultaten van het Wijkplatform ´s-Heerenberg Oost 

worden in het Montferland Nieuws te publiceren. Ook kan er gepubliceerd worden dat 
vertegenwoordigers de Gemeente Montferland (de wij coördinator),  de politie (de wijkagent) 
en Plavei (de woningstichting) bij de openbare ledenvergaderingen aanwezig zijn.   

 . 
9.  Rondvraag en sluiting 

  Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering, met dank aan de aanwezigen voor 
hun inbreng, om 22.10 uur gesloten. 

 
 
 
 
 
 
                                                 ---000--- 


