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Verslag van de openbare ledenvergadering Stichting Wijkplatform ´s-Heerenberg 
Oost d.d. 8 januari 2018 
 
Aanwezig:   E. Raaijmakers, P. Lasnier, R. Geers, W. Linssen, M. Kniest; secretaris en  
                    verslaglegging. 

 
Afwezig met kennisgeving:   L. Verheij,.E. Lievaart, G. Schreur, S. Csontos en W. Legeland, 
       H. Terbeek. 
 

 
1.  Opening 

M. Kniest neemt het voorzitterschap waar en opent de vergadering. Zij heet allen welkom 
en wenst iedereen een gelukkig en voorspoedig 2018. 
 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

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

3. Goedkeuring verslag van 13 november 2018 

      - Pag. 1. W. Linssen merkt op dat er in het najaar 2017 een aantal wegwerkzaamheden 
zouden plaatsvinden. Is dit inmiddels uitgevoerd. De voorzitter antwoordt dat E. Lievaart er 
niet is om de vraag te beantwoorden.   

W. Linssen merkt ook op dat voor wat betreft het verkeer op de Lengelseweg en de nog 
steeds voortdurende verkeersoverlast de tweede rotonde gebruikt zou kunnen worden in 
plaats van de rotonde bij autobedrijf Arendsen. R. Geers vraagt of bij het voorgestelde 
omleiden van vrachtverkeer deze omleiding ook zou gelden voor bevoorradingsverkeer.  
Na een korte gedachtewisseling is het antwoord ontkennend, NLDocksverkeer is geen 
bevoorradingsverkeer voor bijvoorbeeld supermarkten. Omleiding over de Plantsoensingel 
Zuid is niet aan de orde, deze is immers ingericht als 30kmzone, omleiding zou wel over 
gedeeltelijk Duits gebied kunnen. E. Raaijmakers vraagt zich af of bij omleiding van verkeer 
er niet nog meer sluipverkeer over de Antoniusstraat komt als een gedeelte van de 
Lengelseweg voor vrachtverkeer wordt afgesloten. 

- Pag. 2. R. Geers merkt op dat het bij de onlangs gehouden rommelmarkt in De 
Commandeur weer een verkeerschaos was. Op www.animo-vlooienmarkten.nl is een 
schema te vinden waarop de markten worden gehouden. De eerstvolgende markt in De 
Commandeur is op zondag 8 april 2018 van 10.00 tot 17.00 uur, het is wenselijk dat er dan 
verkeersregelaars zijn zodat verkeerschaos uitblijft. 

- Pag. 3. E. Lievaart zou voor wat betreft de Antoniusstraat en snelheidsbeperkende 
maatregelen (waaronder ook schildering op de weg) contact opnemen met E. Raaijmakers, 
dit zal nog plaatsvinden. 

Het verslag wordt vervolgens goedgekeurd. 

 

 

http://www.animo-vlooienmarkten.nl/
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4. Ingekomen stuk: 14 nov., aanvullingen op het verslag van 11 sept. 2017 van P. 

Borkus Gemeente Montferland op het punt wateroverlast  

De aanvullingen op het verslag van 11 september 2017 en de brief van wethouder T. Loeff 

d.d. 26 januari 2016 hebben mede als strekking dat de gemeente niet verantwoordelijk kan 

zijn voor de wateroverlast die het gevolg is van (toekomstige) klimaatverandering. Hierover 

ontstaat een korte discussie waarbij de heer E. Raaijmakers opmerkt dat indien de 

gemeente het probleem niet kan oplossen, er ook nog een provincie is en een overheid in 

Den Haag waarmee men de gevolgen voor de burger van wateroverlast als gevolg van 

klimaatverandering kan aanpakken. De vergadering is het hiermee unaniem eens. 

Een piekbui die aangeeft of de tot nu toe uitgevoerde aanvullende maatregelen afdoende 

zijn, heeft nog niet plaatsgevonden.  

Het op 14 nov. ingekomen stuk, een dag na de vergadering van het wijkplatform d.d. 13 nov. 

2017 van de Gemeente Montferland, P. Borkus, ontvangen, wordt op de website van het 

wijkplatform geplaatst, zie www.wijkplatformoost.nl 

 

5. Voorbereiding presentatie knelpunten voor digitale rondgang door wijken van ’s-

Heerenberg Oost in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen maart 2018 

 R. Geers merkt op dat het wellicht verstandiger en zinvoller is om de gemeenteraad uit te 

nodigen in sept-okt. 2018 voor een presentatie van de wijken in ’s-Heerenberg Oost. Er kan 

dan zoals voorgesteld een digitale presentatie worden gehouden. R. Geers merkt ook op 

dat het percentage ouderen erg hoog is in de Gemeente Montferland. Social media is niet 

erg in gebruik bij deze groep inwoners. Na kort overleg wordt besloten de digitale 

presentatie in het najaar 2018 te houden. 

. 

6. Presentie wijkcoördinatoren bij de vergaderingen van de wijk- en dorpsraden 

 Het besluit om de wijkcoördinatoren nog slechts één vergadering van de wijk- en 

dorpsraden per jaar te laten bijwonen is genomen door het college van burgemeester en 

wethouders. Wijk- en dorpsraden kunnen ook het spreekuur bezoeken of een afspraak 

maken. Het betreft een proef van één jaar. 

 

 7. Meldingen openbare ruimte 

De meldingen openbare ruimte worden in een continuproces door de leden van het 

wijkplatform van en voor de verschillende wijken verzorgd.  

  
 
 



3 
 

 
 
8. Wat verder ter tafel komt  
     - Dhr. Raaijmakers vraagt wat de werkzaamheden van het Wijkplatform ’s-Heerenberg Oost  

 Inhouden. De voorzitter en de leden van het wijkplatform geven een kort overzicht.  

  

- P.R. De suggestie wordt gedaan een artikeltje in de weekkrant te plaatsen over het 
wijkplatform, eveneens wordt aangegeven dat QR-codes ook informatie kunnen verstrekken 
over het wijkplatform. Dit kan in een volgende vergadering worden besproken. 
 

 
 9. 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 21.45 uur gesloten. 


