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Verslag van de openbare ledenvergadering Stichting Wijkplatform ´s-Heerenberg 
Oost d.d. 24 juni 2019 
 
Aanwezig:     L. Verheij, E. Raaijmakers, M. Lasnier, J. Jeurnink, V. Kulk,  
 H. Cornielje-Menting, R. Geers, H. Ruikes, A. Gasseling,  M. Kniest; secretaris 

en verslaglegging. 
 

Afwezig met kennisgeving:   S. Aaldering, H. Terbeek en B. Bosch. 
 

 
1.  Opening 

M. Kniest neemt het voorzitterschap waar en opent de vergadering.  

 
2. Ingekomen stukken en mededelingen  

       De secretaris geeft een overzicht van de ingekomen stukken.  

      - M&O commissievergadering. Er komen ongeveer 800 leerlingen op de brede school. De 

Forestlocatie is een mogelijke locatie, evenals de locatie van de huidige Galamaschool.  

L. Verheij geeft aan dat de locatie van de Galamaschool de minst goede optie is gezien de 

verkeerssituaties in en rondom de wijken, de vergadering beaamt dit. 

       V. Kulk vraagt wie er verantwoordelijk is voor het speelbeleid. De voorzitter antwoordt dat 

de gemeente verantwoordelijk is voor het speelbeleid. 

      - Uitkomsten onderzoek woningbehoefte Gemeente Montferland: in de cijfers is de 

vergrijzing duidelijk zichtbaar.  

       E. Raaijmakers vraagt i.v.m. de gezondheidscentrumwens in ’s-Heerenberg Oost welke 

zorgverleners op de locatie De Bongerd zouden vestigen. De voorzitter antwoordt dat 

zorgverleners met een praktijk ook ondernemer zijn. De gemeente zou dan met de 

kandidaten in gesprek gaan. V. Kulk merkt op dat voor het grote gebied dat ‘s-Heerenberg 

Oost ís met zoveel inwoners de voorzieningenstructuur op dit moment ondermaats is.  

 De vergadering is positief over het vestigen van een gezondheidscentrum op De Bongerd. 

       - Koppelpaarden. A. Gasseling geeft aan dat de overlast van hangjongeren (mogelijk 

risicojeugd) is aangepakt. Finally en de J.O.P. zijn de plekken die er speciaal voor de 

jongeren zijn. 

    

3. Goedkeuring verslag van 29 april 2019 

 Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. 
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4. Leefbaarheid ’s-Heerenberg Oost  

 De geruchten over een verkoop van De Bongerd bleken niet juist, alle opties staan nog 

open. 

 

5. Lopende zaken: 

 a.  De Bongerd 

  Geen verdere bijzonderheden op dit moment. 

b.  Hangaarts 

De meldingen van 12 november 2018 zijn nog in behandeling.  

c.  Speelplekken Hangaarts (adoptieplan) (renovatie/herinrichting) en Maria van 
Nassaulaan (renovatie/herinrichting), inloopmiddagen terugblik 

 Alle betrokken omwonenden hebben een uitnodiging gekregen voor de inloopmiddag 
van de betreffende speelplek. De meespraak wordt als positief ervaren. 

d.  Meldingen openbare ruimte 

     - H. Ruikes merkt op dat meldingen openbare ruimte niet altijd worden opgelost.  

e.  Waterafvoer, vuilophaaldienst, zwerfafval, groenvoorziening en graffiti, 
ongediertebestrijding 

- Mevr. Menting merkt op dat zij groen en bestrating rondom huisnummer 119 
Hangaarts onkruidvrij houdt en de beplanting verzorgt. Om de aanplant te 
beschermen tegen hondenpoep e.d. zijn paaltjes met banden geplaatst. Dit werkt 
goed. Helaas worden de banden er vaak afgetrokken.  

Om het gifgebruik te beperken kan aan biologische oplossingen worden gewerkt, 
bijvoorbeeld aaltjes in de grond brengen. De aaltjes zijn een natuurlijk 
bestrijdingsmiddel. 

 De voorzitter bevestigt dat de bestrating en het groen in de wijk Hangaarts rondom 
huisnummer 119 er goed onderhouden uit ziet en bedankt mevrouw Menting voor 
haar inbreng. 

L. Verheij doet de suggestie de BOA’s creatief de routes te laten lopen, het wordt 
anders voor de overtreders te voorspelbaar. 

 f. Hondenlosloopterreinen 

            - Dhr. V. Kulk meldt zich aan voor de handtekeningenactie 2e hondenlosloopterrein. 

De voorzitter zal de heer Kulk t.z.t. berichten voor een afspraak. 
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6. Wat verder ter tafel komt 

    R. Geers deelt mede dat het viaduct op de Oude Doetinchemseweg gesloten is. De reden 

is niet bekend. Ook is de omleiding onlogisch. De voorzitter zal navraag doen en de leden 

berichten. 

 

7. Rondvraag en sluiting 

    - M. Lasnier vertelt dat hij een jongen met 2 loslopende honden heeft aangesproken en dat 

hij vervolgens werd uitgescholden. Uit de vergadering komt naar voren dat dit soort reacties 

vaker voorkomen. Mensen aanspreken op gedrag in de openbare ruimte en vervolgens een 

negatieve reactie krijgen is niet prettig, toch blijft het belangrijk in het belang van de 

leefbaarheid in de wijken mensen met bepaalde gedragingen zoals hond los laten lopen en 

hondenpoep niet opruimen of veel te hard rijden in de wijk aan te spreken. 

Grensoverschrijdende negatieve reacties na aanspreken kunnen altijd gemeld worden. 

 

 
Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering, met dank aan de aanwezigen voor 

hun inbreng, om  21.30 uur gesloten. 


