Themavergadering 9 maart 2021 om 19.30 uur digitaal, weergave/verslag
Aanwezig:

L. Tacke, M. Vossebeld (Welcom) tot 20.00 uur, A. Heuvel, P. Hoogeveen, L. Verheij,
John Morak, M. Kniest (wnd. vz/verslag)

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom.
2. Verslag/weergave themavergadering d.d. 1 december
Er zijn geen op- of aanmerkingen op het verslag. Naar aanleiding van de aanvraag voor drempelverwijdering Diekmansweide: door de gemeente is aangegeven dat de eerste drempel, vanaf de
openbare weg het woonerf op, blijft liggen. Deze drempel heeft een waterkerende functie en kan
dus niet verwijderd worden. L. Verheij merkt op dat de buurt nogal voorbarig is geweest in de
aanvraag en handtekeningenactie om de drempels te laten verwijderen. Met de kleine kinderen en
ouderen in de straat/wijk is daarbij te weinig rekening gehouden. Het is goed dat de eerste drempel
blijft liggen, dit heeft een snelheidsvertragende werking op het gemotoriseerd verkeer.
3. Meedenken visie ‘s-Heerenberg Oost
Voor het meedenken over de visie ’s-Heerenberg Oost wordt bij alle wijkbewoners van ’s-Heerenberg
Oost een papieren enquête in de brievenbus bezorgd. De afdeling communicatie, mevr. I. Gies, van
de Gemeente Montferland verzorgt de communicatie in samenwerking met Plavei. Het concept van
de enquête wordt ook aan het wijkplatform voorgelegd voor commentaar.
Via de jongerenwerker zal er input vanuit de jongeren worden verwerkt in de visie, ook zullen de
basisschoolkinderen gelegenheid krijgen mee te denken.
Vanuit het wijkplatform zijn er vlekkenplannen gemaakt met daarin verwerkt de wensen en
behoeften aan functies zoals deze in de afgelopen jaren zijn neergelegd in de openbare
ledenvergaderingen. L. Verheij memoreert dat dit onder andere zijn geweest: supermarkt, prikpost,
apotheek, kapper, fysiotherapeut etc.
A. Heuvel merkt op dat op de voormalige VVL-voetbalvelden huizenbouw gaat plaatsvinden en vraagt
of er in het verkeersplan rekening is gehouden met deze nieuwbouw.

4. Pumptrackbaan speelveld Rodingsveen en Hollandse soosmiddag Resto De Bongerd
In de laatste week van mei en de eerste week van juni 2021 staat de pumptrackbaan gepland op het
speelveld Rodingsveen. Mevr. P. Ebbing zal deze twee weken de beheerdersfunctie op zich nemen.
Voor de kwetsbare ouderen in de wijken rondom de Bongerd wordt in samenwerking met Welcom
bekeken of er een structurele soosmiddag georganiseerd kan worden. Ouderen hebben dan op
loopafstand een vaste middag in de maand waarop zij elkaar onder het genot van een kopje koffie
kunnen ontmoeten.
1

5. Rondvraag en sluiting
- P. Hoogeveen merkt op dat er weer overal hondenpoep ligt, graag meer controle door de BOA’s.
- A. Heuvel deelt mede dat er nog steeds overal te hard wordt gereden, ook in de 30 kmzones. Vooral
pakketbezorgers rijden vaak veel te hard. De voorzitter antwoordt dat verkeersvertragende
maatregelen en/of andere opties met gemeente en wijkagent besproken worden.
De vergadering sluit om 21.05 uur.
M. Kniest dankt allen voor de aanwezigheid en inbreng en wenst iedereen nog een fijne avond.
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