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Verslag van de openbare ledenvergadering Stichting Wijkplatform ´s-Heerenberg 
Oost d.d. 29 april 2019 
 
Aanwezig:     E. Raaijmakers, W. Linssen, H. Ruikes, R. Peters (Stichting Welcom),  

R. Geers, J. Jeurnink, , L. Tacke, P. Hoogeveen, M. Lasnier, H. Groote, 
M. Kniest; secretaris en verslaglegging. 

 
Afwezig met kennisgeving:   L. Verheij, S. Aaldering, 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.  

      - P. Lasnier heeft een brief geschreven aan Fascini over het parkeren in hun straat, de 

Tugerallee. Fascini heeft direct hun medewerkers verzocht elders te parkeren. Het verzoek 

heeft goed gewerkt, het is veel rustiger in de straat.  

      - De hangjongeren die zich op De Koppelpaarden ophielden, hebben zich naar De Bongerd 

verplaatst en vervolgens naar Diekmansweide. Daar verzamelen zij zich momenteel rond 

19.00-20.00 uur.   

 

3. Goedkeuring verslag van 11 februari 2019 

      - Pag. 2; punt 4: wethouder Gerritsen moet zijn wethouder O. van Leeuwen. 

         

4. Behoeftepeiling 2e/3e  hondenlosloopterrein noordoost  en zuid 

(Trambaanzijde/Kornhorst en Stadsparkzijde) naast hondenlosloopterrein noordwest 

Loveringbos (wegens overbelasting) 

 Er is aan de Trambaanzijde/Kornhorst duidelijk sprake van een tekort aan mogelijkheden 

de hond los te laten c.q. spelen/trainen. Het Loveringbos is te ver weg en juist aan deze 

kant van de wijk zijn er veel honden. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat een hond een 

positieve werking heeft op lichamelijk en psychisch welzijn van de hondenbezitter. Het 

situeren van een 2e hondenlosloopterrein is gewenst. Voor de andere kant, de zuidzijde 

van ’s-Heerenberg, uiteinde industriegedeelte Stadsparkzijde, geldt hetzelfde.  
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Voor wat betreft het betalen van hondenbelasting merkt R. Geers op dat niet alleen 

hondenbezitters maar ook kattenbezitters belasting zouden moeten betalen.  H. Ruikes 

merkt op dat de hondentoiletten wel verzorgd worden maar dat er toch altijd uitwerpselen in 

de hondentoiletten liggen.  

 

5. Verkeersplan ’s-Heerenberg  Verkeersplan-inloopavonden raadszaal Gouden Handen 

7 t/m 15 februari 2019 en 16 en 17 april 2019, terugblik 

 De inloopavonden en het gehele informatietraject zijn als positief ervaren.  

 

 6. Lopende zaken: 

 a.  De Bongerd 

De voorzitter geeft een korte inleiding. De gezondheidszorgvoorzieningen in het 
centrum, waarvan ook ’s-Heerenberg Oost gebruik maakt, staan nu al capaciteits- en 
verkeerstechnisch onder druk en zowel de huidige als de toekomstige vergrijzing, 
samen met de nieuwe en mogelijke toekomstige wijken in ’s-Heerenberg Oost 
Azewijn/Lengelzijde, zal deze druk verder vergroten.  

W. Linssen merkt aanvullend op dat daarbij de leefbaarheid in ’s-Heerenberg Oost 
een steeds groter aandachtspunt wordt door onder andere toenemende sociale- en 
drugsproblematiek en de verdwenen voorzieningen en nog te verdwijnen 
voorzieningen in de wijk waaronder de Galamaschool. 

Deze beide ontwikkelingen maken dat een wijk-/gezondheidscentrum voor 1e en 2e 
lijnszorg, naar voorbeeld van o.a. het gezondheidscentrum Didam, een gerede optie 
is die nader onderzocht kan worden. H. Ruikes geeft aan dat de gemeente in deze 
zowel een initiërende als een regierol kan vervullen.  

De voorzitter vult verder aan dat het situeren van een wijk-/gezondheidscentrum in 
de wijk, dus dicht bij de zorgvragers, landelijk een voorkeursbeleid is.  

R. Peters merkt op dat Welcom, samen met de gemeente, met een wijk-
gezondheidscentrum actief activiteiten zou kunnen organiseren vanuit de Bongerd, 
bijvoorbeeld een wekelijks koffiemomentje voor ouderen, en algemene 
ondersteuning kan bieden bij vragen uit de wijk. Mede hierdoor zal er ook zicht 
blijven op de zorgvraag van ouderen. Het blijven signaleren en deze signalen in de 
kanalen doorgeven blijft noodzakelijk.  

H. Groote deelt mede dat bouwen van de brede school op de huidige locatie van de 
Galamaschool ook een optie is. 

Tot slot vraagt de voorzitter naar de ervaringen van toegankelijkheid van het 
Bosmanhuus. Uit de vergadering komt naar voren dat het Bosmanhuus in het 
algemeen een nogal gesloten indruk geeft.  
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b.  Hangaarts 

In de Hangaarts, een inmiddels bijna zestig jaar oude wijk, is eveneens sprake van 
veroudering en beginnende verloedering. De garageboxen zijn vaak van eigenaar 
veranderd, niet altijd zijnde ook de eigenaren van woningen in de Hangaarts, 
waardoor mede parkeerproblemen zijn ontstaan. Een aantal autobezitters is er zelfs 
toe over gegaan zich openbare ruimte toe te eigenen. 

E. Raaijmakers merkt op dat bij hem de indruk ontstaat dat ’s-Heerenberg Oost een 
stiefkindje binnen de gemeente wordt. De voorzitter beaamt dat in ’s-Heerenberg 
Oost een kwetsbare situatie is ontstaan door verdwijning van voorzieningen en de 
reeds bestaande (sociale) problematiek die door het verdwijnen van voorzieningen 
verergerd wordt.  

L. Tacke wil graag namens de Kornhorstbewoners allen danken die er aan hebben 
meegewerkt de rommel en graffiti op een aantal plaatsen in de Kornhorst op te 
ruimen.  

De voorzitter dankt de heer Tacke voor het compliment en merkt afsluitend op dat 
ook straatbeeldvervuiling een aandachtspunt is in ’s-Heerenberg Oost. 

 

c.  Speelplekken Hangaarts (adoptieplan) en Rodingsveen   

   (renovatie/herinrichting) 

 Voor deze speelplekken zijn renovatie-, herinrichtings-  en voor de Hangaarts ook 
adoptieplannen. De aanwonenden worden door de Gemeente Montferland met een 
brief geïnformeerd en ook zij worden uitgenodigd voor meespraak bij de renovatie 
c.q.herinrichting van de speelplek. 

 

d.  Meldingen openbare ruimte 

Het melden van zaken gaat goed, er wordt druk gebruik gemaakt van de 
meldmogelijkheden, zowel telefonisch, als via de website van de Gemeente 
Montferland en de app. 

 

e.  Waterafvoer, vuilophaaldienst, zwerfafval, groenvoorziening en graffiti 

E. Raaijmakers geeft aan dat op zaterdag papier wordt opgehaald door twee 

verschillende bedrijven, Rouwmaat en Terhorst. 
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7. Wat verder ter tafel komt 

    Er zijn geen onderwerpen ter verdere bespreking. 

 

8. Rondvraag en sluiting 

   - H. Ruikes vraagt naar W. Legeland. De voorzitter antwoordt dat W. Legeland om 

gezondheidsredenen op dit moment nog vervangen wordt door S. Aaldering.  

-      R. Peters deelt mede dat er op 12 juni a.s. een buitenspeeldag is. Senioren en jeugd 

verbinden die dag activiteiten. Hij stuurt de informatie door. 

 - Henk Groote deelt mede dat wethouder O. van Leeuwen heeft aangegeven dat de 

wateroverlast in Stokkum en ’s-Heerenberg Oost is opgelost. Voor wat betreft de 

wateroverlast in ’s-Heerenberg Oost antwoordt de voorzitter dat er echter nog steeds geen 

piekbui is geweest die definitief uitsluitsel geeft of de aanvullende maatregelen afdoende 

zijn. Nieuwe wateroverlast zou dan een nieuwe klacht opleveren. 

- Dhr. Jeurnink vertelt dat hij vanuit ’s-Heerenberg Oost vanaf de Lengelseweg met de 

buurtbus naar het centrum gaat. Hij wacht dan bij de halte van de lijnbus. 

- R. Geers vraagt of het oppakken van het educatieve zwerfafvalproject voor de kinderen van 

de Galamaschool een activiteit is voor Welcom. Hij heeft nog wel contact met M. Oudendijk 

over het zwerfafvalproject als educatief project. E. Raaijmakers deelt mede dat er binnen 

het bestaand zwerfafvalproject educatieve mogelijkheden zijn, hij zal R. Geers de naam van 

de contactpersoon sturen. 

- W. Linssen vraagt hoeveel jongerenwerkers er zijn, ieder heeft een eigen gebied. R. Peters 

antwoordt dat er veel initiatieven zijn, specifieke zaken kunnen worden doorgestuurd via 

hem. 

- P. Hoogeveen merkt op dat de hondentoiletten op maandag, woensdag en vrijdag worden 

schoongemaakt. Dit zou elke dag moeten zijn, vaak gebeurt het schoonmaken echter zelfs 

maar twee keer per week.  

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

hun inbreng, om  21.45 uur gesloten. 


