Notulen van de datum 27-04-2011
Aanwezig: Marcel Timmermans, Leon de Roy, Anke Haneveer
Afwezig: Fons Cools, Willem Verschuren
Gasten : geen
Agenda: geen agenda rondgestuurd, brainstormsessie over wat er allemaal in de wijk aan de
gang is, wat en waarbij wij betrokken willen worden en moeten worden en wat we hieraan
moeten en kunnen doen.
Notulen
1. Opening 20.05 uur op locatie Kruisvaardersstraat 49.
Marcel heeft dit keer geen agenda rondgestuurd. Zijn verzoek is als er wel een agenda
rondgestuurd wordt of je dan via de mail wil reageren.
Overleg van 16 maart 2011 inzake EELT heeft niet plaatsgevonden. Jozefzorg “het
Klossenrek” is
voortaan dicht vanaf 20.00 uur. Alles was al geregeld, datum was bekend en al het overige
was
ook al geregeld door Petra Schreuder en Fons Cools.
2. Wat gebeurt er in de wijk, ingekomen stukken
Overleggen waar we als BWG Fatima bij willen zijn:
18-05-2011 Bewonersplatform Piushaven met Jan van Bergen en Therese Mol.
12-05-2011 van 17.00 tot 18.00 uur Overleg met BPB, wie wil hier naar toe? Locatie moet
nog
nagekeken worden of in het Projectburo bij de Piushaven of op het gemeentehuis. Berend
de
Vries hiervoor benaderen. Marcel en Leon kunnen niet. Anke gaat wel.
17-05-2011 10.30 tot 12.00 uur Traverse 1e halfjaarlijks overleg inzake Huis Fatimastraat
28.
Locatie van het overleg is aan de gasthuisring. Anke gaat hier naar toe wie wil er nog meer
mee?
08-11-2011 13.00 tot 14.30 uur Traverse 2e halfjaarlijksoverleg inzake Huis Fatimastraat
28.
Locatie van he toverleg is aan de Gasthuisring. Anke gaat hier naar toe wie wil nog meer
mee?
10-05-2011 17.30 tot 20.30 Wijkcafe in Jozefzorg. Onderwerpen zijn Erfrecht en wat daar
bij hoort
en financieel mentor. Wat doet hij/zij en wanneer heb je zo iemand nodig.
Marcel neemt contact op met het Projectburo.
Wethouderbuurt zijn ze druk in de weer met de Wethouder Baggermanlaan. Jan van
Rijzewijkstraat vanaf Fatima naar Piushaven is al opnieuw ingedeeld en bestraat. Kruising Jan van
Rijzewijkstraat en Fatimastraat is afgesloten tot eind april inzake nieuwe weg en plaatsen
riolering

Wethouder Baggermanlaan.
Bewoners Wethoudersbuurt hebben van het bedrijf wat Jozefzorg sloopt en het puin fijn
maakt
allemaal een bon gehadom de auto te laten wassen en de ramen en kozijn zijn gereinigd
door een
glazenwasser. Dit gebaar werd erg op prijs gesteld.
In de wethoudersbuurt heeft men nieuwe waterleidingen geplaatst, nu komen ze de straten
weer
openbreken om de oude waterleiding te verwijderen, en daarna komen ze de straten weer
openbreken om nieuwe riolering te leggen. Bewoners vragen zich af waarom dit niet in 1
keer kan
gebeuren? Navragen bij Harry de Sanders of hier iets meer van bekend is waarom deze
werkwijze
gekozen is.
Stoplichten Ringbaan Zuid en Leijpark zijn nog steeds te snel. Ze springen veel te vlug op
rood.
Weer contact opnemen met Bea van Beers misschien dat er nu iets aan gedaan kan worden
nu ze
met de Wethouder Baggermanlaan en inrit naar de Sligro gaan beginnen. Anke zal mail
sturen naar
Bea van Beers.
We hebben het over de Groene zone binnenstad gehad om fijn stof van vuile diesel
vrachtwagens
te weren. Of deze groene zone al actief is in Tilburg zal Marcel navragen
Kanaalzijde Zuidkant hier moeten wij als BWG Fatima bij betrokken worden. Want het is
angst
vallend stil. Wat gaat er gebeuren met de school “Rooi Pannen” die nu al dichtgespijkerd is.
Wat
gebeurt er in 2014 met het Veolia terrein, wat gebeurt er met de slijperij die hier tussen zit?
Hiervoor moeten we de gemeente benaderen. Marieke Moorman is de gebiedsmanager
voor
Tilburg Zuid.
Is er toezicht op het Aabee complex van de politie? De afrastering is op verschillende
plaatsen
kapot, mensen laten er hen honden uit, er spelen kinderen. Moeten wij niet weer een keer
met de
wijkagent om de tafel, om de veiligheid en het verkeer te bespreken?
Besloten wordt om Bea van Beers en de Wijkagent Peter Hagendijk uit te nodigen voor het
Volgende overleg op 8 juni 2011 om de gebiedsontwikkeling, veiligheid en verkeer van
Fatima te
bespreken.
Wordt er iets feestelijks gedaan door de gemeente als de wethouder Baggermanlaan wordt
geopend? Als dit niet zo is kunnen wij dan niets iets regelen namens de BWG Fatima of in
combinatie met de gemeente? Leon gaat navragen bij Frank Martens.

BWG Fatima is niet meer zo goed bemand, wat kunnen we doen om vers bloed bij de
BWG Fatima
te krijgen? Anke zal mail sturen naar de wijkkrant om een oproep te doen.
3. sluiting 22.00 uur
Volgende vergadering woensdag 8 juni 2011 aanvang 20.00 uur locatie nog nader te
bepalen.
Let op vergadering van 25 mei 2011 komt te vervallen.

