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1 Opening  

 20.00 uur  in de Kruisvaardersstraat 49.  

2 Agenda   

 Gasten: Petra Schreuder en Bea van Beers 

a. Rol Twern en afspraken hierover 

b. Ontwikkelingen binnen de wijk 

Notulen en actielijst 

Onderhoud Kruisvaardersstraat 

Overige lopende zaken: Jozefzorg, Fraters, AAbee  

Rondvraag 

 

 

3 Notulen en aktielijst  

 Anja Remst heeft haar medewerking aan de bewonerswerkgroep Fatima opgezegd wegens 

persoonlijke redenen. De BWG Fatima zal haar voor al haar bijdrage en inbreng  bedanken 

met een bloemetje. Marcel en anke gaan dit bloemetje bij Anja persoonlijk bezorgen. 

  

 

4 Rol Twern en afspraken hierover en ontwikkelingen binnen de wijk  

 Twern:  er is minder noodzaak om inmenging van de Twern omdat de Kubus gesloten is en 

we hier niet meer terecht kunnen voor vergaderingen e.d. Er wordt afgesproken dat we de 

Twern 1 x per kwartaal uitnodigen om aan te schuiven bij ons overleg en als wij of de 

Twern noodzaak zien om extra aan te schuiven. 

We sturen Petra wel de notulen en houden haar op de hoogte van de ontwikkelingen  en 

signalen uit de wijk. Petra houdt ons ook op de hoogte zodat wij vroege signalen krijgen. 

De Knutselclub is van de Kubus naar de Spil verhuist, dit is niet goed gecommuniceerd 

naar de wijkbewoners. 

In de vorige vergadering is er gevraagd of er een budget was, en Petra antwoord dat dit er 

is. Het budget is beperkt maar wij kunnen hierop een beroep doen, we moeten dan overleg 

plegen met Petra inzake de hoogte van de uitgaven en bonnetjes inleveren zodat wijde 

gemaakte kosten terug kunnen vorderen. Bonnetjes inleveren bij Petra. 

Bea van Beers  behoord samen met Henk Schietekat tot het gebiedsteam beheer 

binnenstad. Bea is aanspreekpunt voor  het fysische algehele wijkniveau en armoede 

binnen de wijk. Henk Schietekat gaat over klachten, speeltuinen, parkeren. Bea richt zich 

verder  in het algemeen op projecten binnen de wijk. Elk project heeft echter zijn  eigen 

projectleider waar wij bij aan kunnen kloppen indien er vragen zijn van onze kant. 

Bea verteld o.a. dat: 

FRATERHUIS: er zijn geen geïnteresseerde op dit moment voor het fraterhuis. Alle 
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partijen die er waren hebben afgehaakt of zijn door de fraters zelf opgegeven. Mevrouw 

van Ommen behandeld de juridische aspecten inzake het Fraterhuis. Mochten we iets 

willen weten kunnen we met haar contact opnemen. Ook kunnne we nog met Frater 

Huijtema contact opnemen als we dit willen. 

OCA blijft nog enkele jaren zitten op de locatie waar het nu zit. Zij gaan dus niet naar de 

Kubus. 

KUBUS er zijn geïnteresseerde voor het pand van de Kubus, deze intresse komt vanuit de 

hoek fysiotherapie en fitness. 

KINDERSTAD blijft in het pand van de Kubus. Zij huren voortaan rechtstreeks van de 

gemeente. 

JOZEFZORG Slopen van het verpleegtehuis zou vandaag begonnen zijn. Harry vertelde 

echter dat de sloop uitgesteld was vanwege vleermuizen. Deze vleermuizen zouden eerst 

een andere plek moeten hebben om te nestelen. Bea wist hier niets van en zou dit gaan 

navragen. Vrachtwagens die bij de sloop betrokken  zijn gaan via de wethouderslaan. Dit 

wordt tijdelijk 2 richtingverkeer zodat de vrachtwagens minder door de wijk hoeven en ze 

vlugger op de ringbaan zijn. De sloper moet wel hekken om de speeltuin plaatsen voor de 

veiligheid van de kinderen. 

Harry vraagt Bea of ze iets kunnen doen aan het terrein van de Zuiderlijke inprikker 

(nieuwe weg en de macrette woningen die al gesloopt zijn) Nu wordt dit terrein als  illegale 

dumpplaats gebruikt. 

Marcel vraagt of Bea iets kan doen aan de” geen dienst” bussen die door de 

Kruisvaardersstraat rijden. 

Bea vraagt ons of wij iets voelen om te participeren in een buurtpreventiegroep. Wij als 

bewonerswerkgroep Fatima vinden dit niet zo’n goed idee, wij vinden dat dit niet vanuit de 

BWG geïnitieerd moet worden. We stellen wel voor om een oproep voor  buurtpreventie in 

de wijkkrant te plaatsen. Mensen die hierin dan interesse hebben kunnen dan reageren. 

5 Onderhoud Kruisvaardersstraat  

  Leon de Roy maakt nog een brief die aan de wethouders en aan BEA gestuurd gan worden 

inzake het parkeerprobleem binnen onze wijken met name binnen de Kruisvaardersstraat. 

 

7 Actielijst  

 Zie actielijst en hierboven behandelde onderwerpen.  

8 Doelstellingen voor komend jaar  

 Dit punt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering  

Voor de BWG Fatima loopt het jaar van de zomer 2010 tot de zomer 2011. 

Welke Speerpunten gaan  we behandelen? 

 Verzoek is dat iedereen enkele punten heeft in de volgende vergadering en deze dan te 

bespreken.  

 

9 Wijkcafe  

 Het volgende wijkcafe is op 9 november in st. Jozefzorg.  

8 Sluiting  

 21.40 uur  

 Volgende vergadering:  

 Maandag 22 November 2010 

Aanvang 20.00 uur Kruisvaardersstraat 49 

 

 


