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1 Opening  

 20.05 uur  in de Blazoenstraat 58.  

2 Agenda   

 Notulen en Aktielijst 
Ontwikkeling Fatimastraat 28 
Fraterhuis en Jozefzorg 
Aabee/Zuiderlijke inprikker 
Communicatie in de wijk 
Wat verder nog ter tafel komt 

 
 

3 Opmerkingen/mededelingen  

 In de notulen staat een fout de inzake de datum van de vergadering hierin staat 25 maart en 
dit moet 22 maart zijn. Ondanks de fout is wel iedereen gekomen. 

 
 

4 Notulen en aktielijst  

 Petrea deelt info uit over alle groepen die in de wijk bezig zijn. 
Bewonerswerkgroep Fatima ontbreekt nog op de lijst deze zal toegevoegd worden. 
 

 

5 Fraterhuis  

 Lenie heeft contact gehad met de fraters vanuit de Twern. OCA zou nog steeds interesse 
hebben. Fraters willen met 1 partij zaken doen en niet met verschillende huurders. 
Anke heeft geen contact meer gehad met de fraters. 

 

6 AaBe  

 Marcel heeft nog een mailtje gestuurd naar Wim Jaap maar geen reactie gehad.  

7 Overige projecten  

 Fatimastraat 28 
Opening zal op 2 april plaatsvinden 
Zoals nu bekend is zijn er 3 gezinnen gescand en komen er geen kinderen van 0 jaar, 5 
kinderen tussen de 1-14 jaar. 
Anja neemt contact op met Traverse of er wat is voor de kinderen qua spelletjes e.d. 
Speeltuintje voor pand  Fatimastraat 28 
 Speeltuintje wordt vanaf 01 mei geopend  
Zuiderlijke inprikker 
Marcel zal een afspraak proberen te maken met Therese Mol of zij ons meer kan vertellen 
over de status van de zuiderlijke inprikker en de AaBee. 
Willem vertelt dat de Brug  die aansluit op de zuidelijke inprikker de art 19 fase is 
ingegaan betreffende de bouwplannen. 

 

8 Wat verder ter tafel komt  

 
 

Communicatie binnen de wijk 
Er heeft een stuk gestaan in de Koerier en het Brabants dagblad over de wijk Fatima. Het 
stukje in het Brabantsdagblad was erg klein. De koerier heeft bijna letterlijk het geschreven 
stuk van Marcel en Willem geplaatst. Het stuk wordt ook geplaatst in de wijkkrant. 
Willem heeft twee voorbeeld posters gemaakt waarvan er 1 gelijk afviel. De poster die het 
geworden is heeft nog een kleine aanpassing nodig, telefoonnummer van de Kubus wordt 
er nog opgezet en de woordvolgorde wordt aangepast. Petra zal informeren het 
telefoonnummers van de Kubus gebruikt  mag worden. 
De wijkkrant komt 2 april weer uit. Als we hem niet ontvangen gelijk contact opnemen 
met de Twern. 
Met de lijst die Petra samengesteld heeft kunnen we de groepen aanschrijven of informeren 
over wie wij zijn en wat wij doen, misschien is er wel overlap tussen de 
bewonerswerkgroep Fatima en de afzonderlijke clubjes en kunnen we op deze manier 
mensen misschien interesseren voor deelname aan de bewonerswerkgroep Fatima . 
 Willem zal hiervoor een conceptbrief maken 
Fons Verrijk je wijk heeft het geldbedrag vandaag over gemaakt. 
Pascale het bloemstuk en het medeleven voor het overlijden van  de heer van Lieshout 
werd erg gewaardeerd door de familie. 
Petra  Of er interesse is om mee te doen met het festival Koningshaven op 12 september 
2010? 
Ook wilde ze weten hoe het kwam dat de actiegroep doe mee zeg nee genomineerd was 
voor de trots op Nederland trofee en welke plaats ze behaald hebben. 
Actiegroep doe mee zeg nee is 3e geworden, 2e is Politiek Cafee, 1e Hans Smolders 
Waarom we genomineerd zijn was niet geheel duidelijk. 
Anke Volgende wijkcafe is op 6 april, wie gaat hier naar toe. Anja gaat en Anke gaat ook. 
Willem Kunnen we geen vaste vergaderruimte bij Jozefzorg plannen? 
Petra zal hierachter aan gaan en het laten weten. 

 

9 Sluiting  

 21.40 uur 
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