Verslag bijeenkomst beheergroep Fatima 15 juli 2010.
Aanw: Sjon Sonnemans (buurman), Anke Haneveer (buurt/actiegroep), Marcel Timmermans
(bewonerswerkgroep Fatima), Carin Turi (wonen Breburg), Ank Bullens (hoofd basisischool), Peter
Hagendijk (wijkagent), Bram Luijten (gemeente Tilburg), Cees van der Westen (teamleider Traverse),
Jos Spaan (voorzitter/sectormanager Traverse).
Afw: met bericht: Reinier Wagener (Wonen Breburg).

1. Inleiding door Jos Spaan waarin hij aangeeft zeer tevreden te zijn over de gang van zaken.
Binnen de bewonersgroep waarin ook de kinderen zijn bevraagd heeft inmiddels een
evaluatie plaatsgevonden. Enkele fragmenten uit deze evaluaties zal aan de deelnemers
worden uitgereikt.
2. Stand van zaken:
•

Voortgang (bestemmingsplan):
Bestemmingsplan zou moeten worden aangepast. Hoever de gemeente is met de
aanvraag aanpassing bestemmingsplan is onduidelijk. Bram en Carin nemen hier
nader contact over op. Traverse heeft nu maar 3 gezinnen kunnen huisvesten omdat
er maar 12 personen in het huis mogen. De bedoeling is 4 gezinnen maximaal.

•

Ontwikkelingen:
Er vertrekken op korte termijn 2 moeders met hun kind uit het gezinshuis. Zij
hebben een woning toegewezen gekregen.
Er staan veel moeders en kinderen op de wachtlijst voor een mogelijke plaats in het

gezinshuis.
•

Incidenten:
Buiten problemen met de riolering hebben zich geen incidenten voorgedaan.
De buurman geeft aan wat hinder te hebben van de zware zeeplucht die via de
luchtafvoer van de drogers bij hem de tuin inwalmt. Dit punt zullen we bespreken
met de begeleiders.
De buren ervaren het als onbegrijpelijk dat zij terwijl hij de dames vriendelijk
tegemoet treden geen contact met hen kunnen maken. Men groet niet terug. Ook
dit zal worden besproken met de begeleiders.
Men ervaart op geen enkele manier overlast, huisregels zijn duidelijk, bezoektijden
zijn inmiddels aangepast. Later op de avond is bezoek niet gewenst.

•

Objectieve veiligheid:
2 x per nacht komt het beveiligingsbedrijf een kijkje nemen. 1 van deze keren gaat
men het pand ook binnen en bekijkt men de gemeenschappelijke ruimtes.
Er zijn geen onveilige situaties vastgesteld.

3. Vaststellen volgende vergadering:
Voorstel om nog voor de jaarwisseling bij elkaar te komen en daarna weer voor de
zomervakantie. Volgende vergadering donderdag 9 december van 14.00 – 15.30 uur.
Samenstelling evaluatiegroep: namens de gemeente zal Bea van Beers voortaan deelnemen,
zij heeft te maken met het bestemmingsplan en overlastbestrijding.
Voor Wonen Breburg zal ook de woonconsulent Reinier Wagener deelnemen.
Verder zullen Traverse, wijkraad, bewonersgroep, school, actiegroep, politie en buurman
deelnemen.
Adressen en emailadressen zijn aangegeven middels presentielijst. Verslag en agenda voor
volgende vergadering zal per post en mail worden verspreid.
4. W.V.T.T.K.
1 peuter uit het huis zit op een ander kinderdagverblijf omdat Kinderstad de moeder had
aangegeven dat er geen plaats was. Het hoofd van de basisschool geeft aan mogelijk een
afspraak te kunnen maken dat er altijd 1 plaats is voor kinderen van het gezinshuis.

Elke dag is er een medewerker aanwezig in het gezinshuis op vaste tijden.
Gisteren is er een groep wethouders op bezoek geweest bij de crisisopvang aan de

Gasthuisring. Men was overtuigd van de noodzaak meer gezinshuizen in te richten voor
mensen uit de regio in bv. Rijen en Oisterwijk.
In de verre toekomst mogelijk ook nog in de Reeshof.

Wat betreft mogelijkheden om de kinderen te laten deelnemen aan activiteiten in de buurt
wordt de suggestie gedaan contact op te nemen met De Spil in de Heikestraat. Vanuit de
Twern worden er activiteiten georganiseerd op het Stuyvesantplein. In de wijk worden ook
trainingen gegeven door turnvereniging Volt.

