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Opening
20.05 uur in de Kruisvaardersstraat 49.
Agenda
Notulen
Rol Twern afgelopen jaar
Doelstellingen voor komend jaar
Rol Twern voor komend jaar
Actielijst Bewonerswerkgroep Fatima,
Rondvraag p/a Kruisvaardersstraat 49, 5021 BB , Tilburg
Notulen en aktielijst
TEL: 06-25338857 E-Mail info@wijkfatima.n
Website www.wijkfatima.nl
Geen opmerkingen
Marcel zoekt het “herenakkoord” wat gesloten is tussen de BBA en de wijk inzake de route
van de “geen dienst bussen”
Rol Twern afgelopen jaar en komend jaar
Marcel: Wat heeft de Twern voor ons gedaan het afgelopen jaar en hebben we de Twern
nodig?
Fons: Je kan niet om de Twern heen. In de gemeente Tilburg zijn zij de “spil” in de wijk,
gemeente schakelt met Twern en Twern schakelt verder met de wijk.
Er wordt gepraat over wat de twern nu eigenlijk doet voor ons en of we er iets aan hebben
gehad.
Conclusie is dat we de Twern alleen uitnodigen of opdrachten geven ad hoc.
Marcel zal dit met Petra kortsluiten.

Omdat de Kubus dicht gaat moet het correspondentieadres gewijzigd worden
Het correspondentieadres wordt Kruisvaardersstraat 49, 5021 BB Tilburg.
Dit moet bij de Twern en bij de gemeente en overige instanties bekend gemaakt worden.
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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.
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Actielijst
Zie actielijst
Fatimastraat 28: vergaderverslag en bewonersverslag is opgestuurd. Alles gaat goed in
Fatimastraat 28. In augustus gaan er twee dames met kinderen het huis verlaten om weer
zelfstandig te gaan wonen.
AABEE Er zijn steeds mailtjes gestuurd, maar er komt geen reactie terug. Therese Mol
zou dingen doorsturen en dit is ook niet gebeurt.
Josefzorg geen nieuws
Fraterhuis geen nieuws, alleen dat er andere studenten in zitten.
Brug Er moet nog een bouwvergunning aangevraagd worden
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Wat er verder nog ter tafel komt
Marcel is bij het wijkraadoverleg van de gemeente geweest
Bezuinigingen was het grootste punt van het overleg
3e happening is op initiatief van de raad geweest. Bepaalde wijkraden hebben taken, of
taken opgelegd gekregen die helemaal niet bij hen horen.
Gemeente zou doelstellingen moeten maken en dit tegen de wijkraden aanhouden. Deze
wijkraden kunnen dan beslissen of het nut heeft of niet.
Willem Lourdesplein overleg op 14-07-2010. Bouwplan veel minder focus op
Lourdesplein zelf, alleen de omwonende worden hierbij betrokken door planteam.
De ontwikkelaar stelt het wel op prijs als iemand van de BWG Fatima deelneemt.
Therese Mol houdt dit tegen. 1e vergadering is weer na de vakantie.
Anke Infoavond Leenherenstraat Bijeenkomst was hetzelfde als de infoavond van de
Kruisvaardersstraat alleen deze was door veel meer mensen bezocht. De plannen voor de
leenherenstraat zijn: de rijweg wordt verbreed (nu 4,80 -4,90 wordt 5,20 meter), de
parkeerplaatsen worden verbreed (30 cm aan beide kanten van de straat). Bomen komen 30
centimeter dichter bij de huizen te staan. Veel bewoners waren het hier niet mee eens en
één van de bewoners zou gelijk beginnen met een handtekeningenactie. De bestaand
ebomen worden allemaal gekapt en hiervoor komen zusjes of/of broertjes in de plaats die
minder hoog worden dan de huidige bomen.
Hertogpleintje daar worden meer parkeerplaatsen gemaakt, nu zijn er een paar plekken
gelijk aan
de rijbaan, deze komen nu haaks op de rijbaan te staan zodat er meer auto’s
Website:
www.wijkfatima.nl
geparkeerd
kunnne worden.
E-mail: info@wijkfatima.nl
Mechtildestraat, hier worden parkeerplekken op de stoep aan de kant van het phoenix
terrein gemaakt tussen de bomen.
Harry Wethouderslaan Er zouden bomen gekapt gaan worden in de wethouderslaan/jan

