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1 Opening
20.10 uur  in de Kruisvaardersstraat 49.

2 Agenda 
Notulen en actielijst
Onderhoud Leenheerenstraat (Jan Vissers)
Onderhoud Kruisvaardersstraat
Twern 
Kubus/Fratershuis
Rondvraag

3 Notulen en aktielijst
Geen opmerkingen
Marcel zoekt het “herenakkoord” wat gesloten is tussen de BBA en de wijk inzake de route 
van de “geen dienst bussen” In verslag juni 1994 van de bewoners staat een opmerking 
over de BBA route van de bussen voor en na hun dienst. Dat deze niet door de 
Kruisvaardersstraat zouden rijden. He “herenakkoord zou in 1 van de mappen moeten 
zitten in het archief of in de schoolnotulen van de Fatimaschool. Hier wordt nog naar 
gezocht.

 

4 Onderhoud Leenheerenstraat
Jan Vissers verteld wat de bewoners uit de Leenheerenstraat allemaal gedaan hebben om 
de plannen van de gemeente aan te laten passen aan de wensen van de bewoners. Enkele 
wensen zijn ingewilligd, andere niet. 1 v an de wensen was om de straat niet breder te 
maken. Henk Schietekat heeft namens de gemeente gezegd dat de straat geen 5,50 meter 
zou worden maar minder dan 5 meter. De straat nu is 4,80 tot 4,90 breed.
Bewoners hadden ook  voorgesteld om de bomen die in de Leenheerenstraat teruggeplaatst 
gaan worden een bredere omvang dan 25 tot 30 centimeter zouden krijgen. Dit gaat niet 
gebeuren want dit zou veel te duur zijn. 
Bewoners hebben een enquête gehouden en hebben wetsartikelen uit laten zoeken om zo 
de argumenten van de gemeente te weerleggen, en soms is dit met goed succes gebeurt.

5 Onderhoud Kruisvaardersstraat
 Antwoorden van de gemeente op de mail van Leon de Roy zijn op zijn zachts gezegd voor 
meerdere uitleg vatbaar. Discussie hierover zal nog wel even duren. Met name het 
parkeerprobleem daar denkt de gemeente te licht over.
Aktie Anke uitzoeken wie boven Henk Schietekat staat en daarbij nogmaals het probleem 
aankaarten inzake parkeren en haaks of 45 graden parkeren.
Aktie Marcel contact opnemen met Roel Laurier en Jan Reinman van de commisie fysiek 
van de VVD en daar ook nog een keertje het probleem duidelijk amekn.

6 Twern
Petra wordt op de volgende vergadering uitgenodigd.

7 Actielijst
Zie actielijst 
Kubus Er zijn onderhandelingen tussen OCA en de gemeente over het huren van de Kub 
us. De kwekkertjes mogen in ieder geval blijven zitten.
 AABEE Er is een reactie gekomen op de mailtjes. AABEE zit ion een ambtelijk traject 
wat tegen een andere groot project in Tilburg wordt afgezet. Of het enen project of het 
andere gaat door, maar er is geen geld voor beide . 
Josefzorg komende maandag staat deze op de agenda in de commissie fysiek van de 
gemeente
Fraterhuis geen nieuws..
Brug/Zuiderlijke inprikker Willem is naar de planteam meeting van het piushaven 
project geweest en is niets wijzer geworden. De vragen die hij had heeft hij  niet kunnen 
stellen. Het enige wat duidelijk is geworden in dit overleg is dat de communicatie tussen de 
gemeente en de bewoners binnen de wijk nog niet optimaal is. En dat er een prioritering 
komt die voor het hele gebied geldt.

8 Doelstellingen voor komend jaar
 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 eze dan te 
bespreken. 

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

8 Sluiting
21.55 uur
Volgende vergadering: 
 Maandag 12 Oktober 2010
Aanvang 20.00 uur Kruisvaardersstraat 49
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