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Beste buurtbewoners, 
 
Wijkcommissie Geenhoven 
Tijd om ons even nader aan u voor te stellen zodat u ook een beeld bij alle namen hebt. 
 

 Foto: Heidi Wils 
V.l.n.r. Nic van Houts, Gijs Spoor, Karin Moonen, Elvera Geurts, Anneke van Houts, Ernest Baeten, 
Daniëlle van Rens, Winie Ten Boer en Petra van Beckhoven (wijkcoördinator gemeente). 
 
 
We hebben onze commissie verdeeld over een 
drietal werkgroepen die verder in deze 
nieuwsbrief zullen toelichten waar prioriteiten 
voor de komende periode liggen. 
• Werkgroep Jong: Nic en Daniëlle. 
• Werkgroep Verkeer: Johan Ockers (niet op 

de foto) Anneke en Karin. 
• Werkgroep Openbaar Gebied: Ernest, Elvera, 

Gijs en Winie.  
Zij zijn zowel voor u als voor de professionals 
het aanspreekpunt in uw wijk. 
 
 

Inloopavond voor wijkgesprek op  
dinsdag 10 april 2012 
De inloopavond was een groot succes, een 
goede opkomst en een ontspannen sfeer. 
Mensen uit verschillende delen van de wijk 
zorgden voor een goede vertegenwoordiging. 
Vanuit de gemeente waren wethouder Mart 
Wijnen en onze wijkcoördinator aanwezig en 
vanuit Woningbelang Jorn Sliedrecht. 
Alle op- aanmerkingen zijn geïnventariseerd en 
onderverdeeld in een aantal hoofdgroepen van 
waaruit de werkgroepen zijn ontstaan. We 
kunnen dus doelgericht op weg om de vragen te 
beantwoorden die leven in de wijk.  



 

 
 
Grensverleggend bezig 
Naar aanleiding van vele opmerkingen over de 
grens van onze wijk hebben we in overleg met 
de gemeente ons werkgebied aangepast.  
 
De werkgroepen 
 
Jong 
Wij zullen ons vooral gaan richten op het 
opknappen van speeltuin ‘Het Eckertje’ in de 
Willibrorduslaan. Hiervoor kunnen we alle hulp 
gebruiken: dus wil je aansluiten bij de 
praktische uitvoering of heb je een heel leuk 
idee, laat het ons dan weten via de mail of de 
brievenbus van de wijkcommissie (bij de 
Jumbo).  
Bovendien zal de speelplaats bij de Scholen 
Haagstraatplein aan de zijde van de 
Geenhovensedreef teruggegeven worden aan de 
wijk. Dit wordt een openbare speelplaats die 
voor iedereen te gebruiken is. Medio september 
wordt er officieel geopend.  
 
Verkeer 
Deze werkgroep gaat aan de slag met de 
verkeerssnelheid binnen de wijk. We gaan 30 
km stickers bezorgen binnen de 30 km zone om 
op de kliko te plakken. We weten dat het plan is 
om in de toekomst eventueel de kliko’s te 
vervangen door 2 per huishouden, maar daar 
willen we niet op wachten. We willen nu 
mensen al bewust laten worden van de 
toegestane snelheid. Dus houd je brievenbus in 
de gaten. Mocht je onverhoopt geen sticker 
hebben ontvangen voor 1 september, laat het 
ons dan even weten. 

We zijn bovendien druk aan het onderzoeken 
wat de mogelijkheden zijn rondom de 
parkeerproblematiek. We starten rondom de 
Carolusdreef. Daarna bekijken we ook andere 
locaties binnen de wijk. 
 
Openbaar gebied 
We hebben ons ingezet voor behoud van een 
voetpad in het parkje van de Willibrorduslaan 
tegenover de winkels. We zijn blij te kunnen 
melden dat er een pad blijft bestaan. Tijdens de 
wijkschouw op 22 september hopen we dit pad 
feestelijk te kunnen openen. 
Bovendien gaan we in oktober een opschoondag 
organiseren. Hierbij roepen we de hulp in van 
alle buurtbewoners. In de volgende nieuwsbrief 
zullen we hierover meer concrete informatie 
geven. 
Er is een overleg geweest met de gemeente en er 
zal ook in onze wijk hard gewerkt worden aan 
het renoveren van straten (riolering en wegdek) 
en groen in de wijk. Dit zal gefaseerd gaan 
gebeuren en de geplande start is in 2013. Per 
straat zal er een overlegmoment komen waarin 
wensen van buurtbewoners worden 
meegenomen en getoetst op haalbaarheid. De 
bewoners van de betreffende straten ontvangen 
t.z.t. een uitnodiging. 
 
Wijkschouw 
Om echt aan te kunnen geven waar de 
probleemgebieden in onze wijk zich bevinden 
zal er op zaterdag 22 september 2012 van 
10.30 tot 12.00 uur een wijkschouw 
plaatsvinden. Samenkomst om 10.30 uur bij het 
speelterrein van de scholen Haagstraatplein, 
hoek Haagstraat / Geenhovensedreef en rond  
12 uur een consumptie met iets lekkers bij het 
nieuwe pad in het plantsoen van de 
Willibrorduslaan. 
We nodigen hier wethouders, burgemeester, 
raadsleden en leden van de kerngroep uit. Maar 
natuurlijk ook jullie als wijkbewoners. Dus zet 
deze datum vast in uw agenda.  
 
Voor vragen en/of opmerkingen  voor de 
wijkcommissie: een briefje in de witte 
brievenbus van de wijkcommissie bij de 
Jumbo (Willibrorduslaan) of mailen naar: 
wijkcommissiegeenhoven@live.nl. 
 
Samen staan we sterk 
Wijkcommissie Geenhoven

 


