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1. Opening, vaststelling agenda, mededelingen
-graag aandacht voor de deelnemerslijst (actie Herman de Graaff/Ed Van Dael)
-afmeldingen: Rob van de Wetering, Bob Francissen, Daniël Wittenberg, Niels Goezinne.
-Mario Reinders en Marry Slob: geen actieve rol in de voorbereidingen voor het komende
wijkenfestival, wel op de dag zelf aanwezig als de datum dit toelaat.
-Rosalie Meijer doet voor haar studie bestuurskunde onderzoek naar burgerparticipatie: zij vraagt of
ze bewoners uit het wijkplatform mag interviewen. Reacties zijn positief.
-Herman: 22 juni is er een avond voor de bewoners van Hart van Hatert over brandpreventie.
2. Nieuws van Politie / Bureau Toezicht / Platform Wijkveiligheid /Jongerenwerk
-geen bijzonderheden vanuit Toezicht
-Annemarie Huisman vraagt naar de status van een kapperszaak in de Angerensteinstraat (achter
winkelstrip). Actie: Ed zal dit navragen.
-Mario koppelt terug dat het platform wijkveiligheid aan het verkennen is of een what’sapp-groep
geschikt zou zijn voor Hatert ivm de sociale veiligheid en snelle signalering. Christiaan vd Wal gaat
hiermee bezig. Actie: Mario/Marry komen er op terug.
-Jongerenwerk is afwezig maar Nicole Stams meldt dat de jongerenwerkers steeds intensiever
samenwerken met de brede school, met name in preventieve zin met groep 7 en 8 (naschoolse
activiteiten). Wessel voegt toe dat de inloopmomenten in het wijkcentrum zijn vergroot, maar wel
in combinatie met activiteiten (bijvoorbeeld in de sporthal), dus niet meer alleen “hangen”.
3. Goedkeuring verslag en afspraken van 19 maart 2015 (zie bijlage)
-Niet René Huisman maar Annemarie Huisman had zich afgemeld.
-Verslag wordt goedgekeurd.
-Actielijst wordt doorgenomen. Nog openstaande punten op terrein van openbare ruimte worden
met Rob van de Wetering besproken (actie Ed)
4. Ingekomen stukken, stand van zaken
-Faysal Zouay licht de laatste stand van zaken toe rondom STIP-Zuid. Voor Hatert wordt nu bekeken
of de STIP kan verhuizen van het wijkcentrum naar Hart van Hatert, dit in combinatie met Hatert
Werkt. Actie: Al er meer nieuws is, horen we dit van Fasyal.
Wat betreft het vrijwilligerswerk dat voor STIP gedaan wordt, zoekt Faysal uit hoe het staat met
belastingzaken. Actie: Tonnie Bergmans levert hiervoor nog informatie aan Faysal. En Faysal zoekt uit
hoe dit geregeld is binnen STIP.
- Wijkactieprogramma Hatert 2.0, stand van zaken. Ed vertelt over de voortgang rondom de
bouwstenen en zoomt in op Imago: toelichting op de Week van Hatert (28 juni – 4 juli).
-Wessel Zwartsenberg en Piet Schiltmans informeren iedereen over Rondje Hatert (korte en
uitgebreide versie), oa tijdens de Week van Hatert. Er worden nog gidsen gezocht. Actie: opgeven
kan bij Wessel.
5. Hoe gaat het in de buurten?

- Edelstenenbuurt: geen bijzonderheden
- Kastelenbuurt. Wessel: project met de huisbezoeken loopt nog door tot september.
Uitkomsten bespreken in wijkplatform zodra dit kan. Actie: Wessel/Ed.
-Mario vraagt aandacht voor jongerenoverlast Couwenbergstraat/Blankenborgstraat. Gemeente zal
dit oppakken ism jongerenwerk en Portaal (actie: Ed)
- Staatsliedenbuurt: geen bijzonderheden.
7. Nieuws van de corporaties, gemeente en tandem
-Ruud Maassen licht toe dat Aloys Peters, de buurtbeheerder bij Portaal, na 8 jaar Hatert gaat
verlaten. Hij zal zich oa gaan richten op Willemskwartier. Frank van Gemert zal Aloys opvolgen, maar
omdat de gebieden een stuk groter zijn geworden voor de buurtbeheerders, zal de werkwijze ook
veranderen. Ruud vertelt verder dat Portaal toch aan het schetsen is voor de woonfuncties op het
circusterrein. Plan is om 30 tot 40 ééngezinswoningen te laten bouwen en 60 appartementen.
Verder geeft Ruud aan dat de Molukse wijk en Delsehof groot onderhoud krijgen (met de NUONgelden). Start nog dit jaar nog, bedoeling is om de woningen energiezuiniger te maken.
-Brede School: Nicole blikt terug op een geslaagde wijklunch. Het was erg druk en goed
georganiseerd. De groep ouderen in het wijkcentrum op woensdagochtend waren ook betrokken
evenals Select Hatert.
-Sociaal Wijkteam: Wessel vertelt dat 2switch weg gaat uit Hatert. Hij is in overleg met de nieuwe
eigenaar over de voortzetting van het moestuinproject. Wessel zal ons later hierover informeren.
8. Park Malderborgh, stand van zaken
-Binnenkort is er een gesprek met de gemeente over de geplande uitrit Malderburchstraat (actie:
Niek Arntz)
-Er is een gesprek gepland met Jan Haegens over een voorlichtingsavond rondom (brand)veiligheid
in de Zonnebaars (actie Jan/Ed/Ruud)
9. Communicatie
a.
Wat moet er in de wijkkrant / mijn buurtje / Hou van Hatert?
-Week van Hatert staat nu centraal
-Ruud; waarom niet het verslag van het wijkplatform standaard in de wijkkrant? Casper Flier zal dit
met de redactie bespreken
10.Wat moet er op de agenda van de volgende platformvergadering?
-Suggestie Ed: evalutie wijkactieprogramma Hatert 2.0 (2015 is laatste jaar)
-Evaluatie huisbezoeken Kastelenbuurt
-Suggestie Herman : brandpreventie een keer agenderen in wijkplatform
11.Vergaderdata 2015: di 15/9, ma 23/11
12.Rondvraag
-Mario is niet aanwezig op 15 september wegens vakantie.
-Piet vraagt zich af of het “parkje met de uil” inmiddels een officiële benaming heeft. De vergadering
besluit om dit punt te laten rusten en het gewoon het parkje met de uil te noemen.

