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Verslag van de openbare ledenvergadering Stichting Wijkplatform ´s-Heerenberg 
Oost d.d. 14 mei 2018 
 
Aanwezig:     L. Verheij, , E. Raaijmakers, H. Schiltkamp (Gem. Montferland),  

H. Ruikes, R. Geers, J. Jeurnink, Y. Dieks (Welcom), H. Terbeek (Plavei), 
L. Tacke, M. Kniest; secretaris en verslaglegging. 

 
Afwezig met kennisgeving:   E. Lievaart, W. Legeland, S. Csontos, P. Hoogeveen. 
 

 
1.  Opening 

M. Kniest neemt het voorzitterschap waar en opent de vergadering. Zij heet allen welkom. 
 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

       - De secretaris geeft een kort overzicht van de ingekomen stukken. 

       - Fietsexamen. De “Meedoenregeling” staat op de website van Welcom. Welcom zal niet 

aanwezig zijn bij het verkeersexamen onderdeel fietsencontrole, hier speelt de wijkagent 

een belangrijke rol. De Galamaschool plaatst een samengestelde brief in hun nieuwskrant 

voor ouders en vertegenwoordigers van de kinderen. Bij de laatste fietsencontrole bleek 

een groot deel van de fietsen van de kinderen in een matig tot slechte onderhoudstoestand 

te verkeren. 

       - Overlast van bomen. Bij overlast van bomen, waaronder bladeren, eikels en “plaksel”dat 

van de bomen komt, wordt er niet gekapt. Wel wordt bij vervanging van bomen bij de 

nieuwe aanplant een nieuw soort linde geplant dat geen plakspuloverlast geeft. 

       - Pinautomaat De Bongerd. Er komt geen pinautomaat meer op De Bongerd. Het gehele 

pinautomatensysteem gaat op termijn over naar zogeheten witte automaten. De heer 

Ruikes merkt op dat er hoogstwaarschijnlijk op een termijn van 10-20 jaar helemaal niet 

meer met contant geld wordt betaald. Ook nu al kunnen er met de pinpas kleine bedragen 

worden betaald, zelfs contactloos. 

       - Burgerpeiling. 5.000 inwoners van de Gemeente Montferland hebben een vragenlijst 

ontvangen met 30 vragen, er is dus een relatief gedeelte van de 35.000 inwoners dat 

bevraagd wordt. 1/7 van het totaal aantal inwoners is uitgenodigd en daarmee is het een 

grote steekproef. In de uitnodiging is een code opgenomen, het onderzoek is niet anoniem. 

De gegevens worden geanonimiseerd en verwerkt door een bureau. Er is weinig respons 

ontvangen. Dhr. Terbeek merkt op dat van de Woningstichting Bergh de woningvoorraad 

voornamelijk bestond uit stapelbouw en ééngezinswoningen, Plavei was gespecialiseerd in 

zorgvastgoed. Met de fusie van beide woningstichtingen is een bundeling van krachten tot 

stand gebracht.  
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3. Goedkeuring verslag van 26 maart 2018 

       Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. 

 

4. Voorzieningen, modernisering en alternatieven  

 Mevr. Schiltkamp stelt zichzelf en Anja Gasseling voor. Zij is van het Sociaal Team Jeugd 

en net als haar collega Anja Gasseling en Yvonne Dieks van Welcom wordt gekeken hoe er 

het best preventief gewerkt kan worden. Vervolgens wordt er geïnventariseerd wat er aan 

voorzieningen beschikbaar is voor ’s-Heerenberg Oost. Het Bosmanhuus heeft een sociale 

functie en L. Verheij geeft aan dat voor ouderen de seniorenclub veel activiteiten 

organiseert. Dhr. Jeurnink merkt op dat een kerkdienst houden, bijvoorbeeld eenmaal per 

jaar, tot de mogelijkheden behoort. De Rabobank heeft een geldservice voor wie over 

contact geld wil beschikken en Welcom kan ondersteunen in allerlei activiteiten. De 

Welzijnslijn is bereikbaar op telefoonnummer 0316-292828. 

 Mevr. Schiltkamp geeft een beeld van de werkzaamheden van het Sociaal Team Jeugd. Er 

is geen spreekuur Jeugd op een vast tijdstip en vaste locatie. De voorzitter merkt op dat het 

aanwezig zijn bij activiteiten, er zijn, aanspreekbaar zijn en signalen oppikken ook van 

belang is, vaak is juist op die momenten de beeldvorming essentieel. De voorzitter vraagt 

wat Welcom doet voor ouderen. Y. Dieks antwoordt dat Welcom er ook voor ouderen is. Er 

is bijvoorbeeld een mantelzorgcafé. L. Verheij wijst ook op het bestaan van KBO 

(Katholieke Bond voor Ouderen) en de Zonnebloem. De voorzitter geeft aan dat er een 

groot aanbod is van organisaties en activiteiten waarbij ook de vraag rijst of hulp en 

ondersteuning wel áchter de voordeur komt. Y. Dieks antwoordt dat er getracht wordt 

zoveel mogelijk preventief te werken. E. Raaijmakers doet de suggestie een spreekuur in te 

stellen in het Bosmanhuus voor jeugd en opvoeding. Y. Dieks antwoordt dat juist 

activiteiten het beste werken, verder worden bij ouderavonden een tafeltje van Welcom op 

de gang gezet en kunnen ouders om informatie vragen. Ook is er een buitenspeeldag waar 

contacten op natuurlijke wijze tot stand komen.  

 De voorzitter vraagt of Welcom een app heeft voor tablet, pc en mobiele telefoon. Y. Dieks 

antwoordt ontkennend. Verder licht zij op vragen vanuit de vergadering toe dat Welcom een 

project is dat wordt aangestuurd door de Gemeente Montferland. Welcom is een 

zelfstandige organisatie, gesubsidieerd door de gemeente. Dhr. Ruikes vraagt of er een 

bestuur is. Y. Dieks antwoordt bevestigend, er is een directeur. Welcom biedt ook 

mantelzorgondersteuning, de meedoenregeling, cursussen voor laaggeletterden. De 

voorzitter merkt op dat vooral ouderen, jeugd, probleemgezinnen, nieuwkomers extra 

aandacht nodig hebben. Y. Dieks zegt dat Welcom wel begeleiding naar het ziekenhuis 

biedt, vroeger was er ook een tuintjesdienst, maar hiervoor zijn andere initiatieven in de 

plaats gekomen.  

5. Onkruidbestrijding bestrating, meldingen openbare ruimte 

 De heer L. Tacke merkt op dat aan de Trambaan en omgeving geen groenafval meer wordt 

opgeruimd na het maaien. Ook na onkruidbestrijding wordt niets opgeruimd.  
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Verder worden er schuttingen geplaatst en regenwaterafvoeren aangelegd leidend naar 

andere dan het eigen perceel.  

De voorzitter zal het punt met de wijkcoördinator bespreken en terugkoppelen met de heer 

Tacke. 

6. Verkeersexamen Galamaschool 5 juni a.s. 

 Vanuit het wijkplatform zullen L. Verheij en R. Geers samen met de wijkagent W. Legeland 

de fietsencontrole uitvoeren. Er zal nog een herinnering worden gestuurd aan de wijkagent. 

 7. Stortbuien en waterafvoer 

Lies Verheij merkt op dat er nog steeds geen piekbui is geweest waardoor tot op dit 
moment niet bekend is of de aanvullende maatregelen afdoende zijn. De heer H. Ruikes 
deelt mede dat hij 6 tot 7 jaar geleden tweemaal water met faecaliën in de woonkamer heeft 
gehad als gevolg van een overstroomd toilet. Dhr. Jeurnink wijst er op dat de “verstening” 
van tuinen een belangrijk deel van het probleem is. Het water stroomt niet voldoende in de 
bodem maar moet via het rioleringsstelsel worden afgevoerd. 

 
8. Meldingen openbare ruimte  
 

Er zijn een aantal meldingen gedaan van defecte straatverlichting, deze defecten werden 
snel verholpen. 
Op De Kornhorst en De Ganzepeppel zijn straatlantaarns met LED-verlichting geplaatst. 
 

9. Wat verder ter tafel komt  
 

- Yvonne Dieks meldt dat er 5 nieuwkomers zijn in de Gemeente Montferland die graag 
willen leren fietsen met bijbehorende verkeerstheorie. Er zijn vrijwilligers nodig voor uitleg 
van de verkeersregels en het leren fietsen. De locatie zal het Bosmanhuus of De 
Commandeur zijn.. Lies Verheij heeft wel belangstelling. Het gaat om 1 of 2 lessen die een 
aantal malen herhaald worden. De start is in juni a.s. De instructie voor de vrijwilligers vindt 
plaats op 8 juni a.s. 

      

 

 10. Rondvraag en sluiting 
 Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 
 

 
Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering, met dank aan de aanwezigen voor 
hun inbreng, om 21.50 uur gesloten. 


