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Opening
19.35 uur in de Kruisvaardersstraat 49.
Agenda
Wijkcentra Buurthuis: Lenie Donkers komt n.a.v. inspreken gemeenteraad
Notulen en Aktielijst
Speeltuin het Musketiertje
Fatimastraat 28
Bewon
erswerkgroep Fatima,
Fraterhuis en
Jozefzorg
Wat verder p/a
nog ter
tafel komt
wijkcen
trum de Ku bus, Fatimastraat 24-02,
Opmerkingen/mededelingen
5021 AN Tilburg, Tel: 013 - 536 60 43, Fax: 013 - 535 10 95
1Lenie is aanwezig nav het inspreken in de gemeenteraad wat Marcel heeft gedaan.
Lenie is van mening dat wat daar gezegd is niet helemaal klopt en dat zij hier opheldering
over wilde. Met name over genoeg vrijwilligers met Carnaval om het Kindercarnaval in de
Kubus te houden. Volgens Pascale zouden er voldoende vrijwilligers zijn om het
kindercarnaval in de Kubus te begeleiden. Lenie was niet op de hoogte dat er voldoende
vrijwilligers zouden zijn, Er hebben zich geen vrijwilligers aangemeld.
Er is discussie ontstaan over wel of niet genoeg vrijwilligers en over wie wat gezegd heeft.
Pascale is telefonisch benaderd en heeft uitleg gegeven.
2. De Twern is een overkoepelende organisatie die zou moeten weten wat er allemaal in
een buurt speelt. Wat voor clubjes er in de buurt zijn en wat zij allemaal organiseren. Voor
een gedeelte is de Twern hiervan op de hoogte en wat de Twern weet, weet de
opbouwerker van de wijk ook.
Anja komt met de opmerking dat we eerst zelf moeten kijken wat er allemaal in de wijk
speelt en daarna info bij deTwern opvragen. De rest van de aanwezige is het hier wel mee
eens, maar we kunnen het ook van twee kanten aanvliegen. Info via de Twern en zelf gaan
kijken en navragen.
Lenie maakt de afspraak dat zij via Petra ons info zal verstrekken over welke clubjes er in
de wijk zijn en wat zij doen.
Notulen en aktielijst
Niet iedereen heeft de notulen en aktielijst gelezen. Met name omdat ze laat verstuurd zijn.
Nogmaals excuses hiervoor van Anke. Na 17 maart wordt het weer rustiger en zullen de
notulen weer op tijd verzonden gaan worden. Met ander woorden in de week waarin de
vergadering wordt gehouden zullen ook de notulen verstuurd gaan worden.

Speeltuin het Musketiertje
Henk de Winter heeft een mail verstuurd inzake de nieuwe speeltuin voor het pand
Fatimastraat 28. Hij is het hier niet mee eens omdat er al veel speeltuinen zijn in de
omgeving en waarom de gemeente wel geld uittrekt voor dit speeltuintje en een hek en er
niets gedaan wordt met de aanvragen die hij en zijn vrouw gedaan hebben voor het
speeltuintje het Musketiertje. Dit speeltuintje ligt aan de Ringban Zuid waar straks ook de
zuiderlijke inprikker langs komt te liggen. Anja heeft contact gehad met mijnheer de
Winter en uitleg gegeven waarom er een speeltuintje en veldje komt voor het pand
Fatimastraat 28.
Er volgt enige discussie over hoe op deze mailtjes te reageren en wat hier verder mee te
doen omdat verschillend emensen richten de heer de Winter gereageerd hebben. De
afspraak wordt gemaakt dat Anja nogmaals aan de heer de Winter uitleg zal geven en dat
wij ons ook hard proberen te maken voor een hek rondom het speeltuintje het musketiertje.
Zeker als de Zuiderlijke inprkker er komt. Dit zou de veilighied voor de kinderen beter
garanderen. We zeggen niets toe.
De Twern zou overkoepelend moeten zijn voor heel het Fatimagebeid en moeten weten
wat er allemaal speelt.
6
Fraterhuis
Kunnen we niet met de TBV praten over een alternatief plan voor het fraterhuis?
Bijvoorbeeld dat de gemeente het koopt en 1 buurthuis voor Hoogvenne van maakt.
Als er met TBV een afspraak gemaakt moet worden dan kan het beste met Rob Stooker en
Rob vd Westen(projectleider) contact opgenomen worden.
Telefoonnr Rob vd Westen 013-5940582
Of Woningbouwvereniging Wonen Breburg benaderen?.
Aktie Anke nogmaals contact opnemen met de Fraters of er al iets meer bekend is
Lenie zal contact opnemen met de Fraters vanuit de Twern.
7Website:
Jozefzorg
www.wijkfatima.nl
De
notulen
van TBV inclusief de plannen met illustraties zijn opgestuurd.
E-mail: info@wijkfatima.nl
De Kubus is nog maar beperkt open en Jozefzorg wil graag de wijkfunctie overnemen. Als
de Kubus gesloten wordt en Jeruzalem, kan dan niet het Fraterhuis in combinatie met
Jozefzorg de buurthuisfunctie overnemen?
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