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Wijkraad De Bunders
Via deze nieuwsbrief willen we graag Wijkraad de Bunders onder uw aandacht brengen. Veghel is
onderverdeeld in wijken met elk een eigen wijkraad. Voor vragen of opmerkingen over de leefbaarheid in Wijk
De Bunders, kunt u bij Wijkraad De Bunders terecht.
Wat doet de wijkraad? De wijkraad staat met beide benen in de wijk: tussen de bewoners; luistert, denkt mee en
adviseert. De wijkraad praat en overlegt met bewoners en bewonersgroepen, binnen De Bunders aanwezige
verenigingen en instellingen, neemt zelf het voortouw of steunt initiatieven van wijkbewoners. De doelstelling
van de wijkraad is om het woon- en leefklimaat in De Bunders waar mogelijk te verbeteren en om te voorkomen
dat de wijk achteruit gaat. Te denken valt onder andere aan zaken als veiligheid op straat, verkeersveiligheid,
fietsroutes, parkeren, groenvoorzieningen, overlast, zwerfafval, etcetera. In het kader van deze doelstelling heeft
de wijkraad ook een rol als belangenbehartiger naar de gemeente toe en bewaakt ze dat inspraakprocedures en
informatiebijeenkomsten conform afspraken uitgevoerd worden. Dit is een wisselwerking: vanuit de gemeente
wordt aan wijk- en dorpsraden input gevraagd voor nieuw of te wijzigen beleid.
Meer weten? Dit zijn onze communicatiekanalen:
Website:
www.wijkraaddebunders.nl
Facebook:
https://www.facebook.com/wijkraaddebunders/
Mail:
info@wijkraaddebunders.nl

Waar is Wijkraad De Bunders sterk in?
Wijkraad De Bunders heeft inmiddels een aantal mooie projecten (mede)
gerealiseerd. Hieronder een greep uit onze activiteiten. Voor meer info
verwijzen we u naar onze website.
In samenwerking met andere instanties is in 2017
‘Bundersplaza’ (skatebaan en multicourt)
in het Bunderspark in gebruik genomen.
Ook bij alle evaluaties van dit project is
de Wijkraad nauw betrokken.

‘De spoordijk sterft’, was de kop van de Nieuwsbrief van Wijkraad De
Bunders in november 2015. Het talud van deze voormalige spoorlijn, het
laatste stukje oude natuur in de wijk, was ernstig afgekalfd. Inmiddels is
de spoordijk gered! Naar aanleiding van de oproep van de Wijkraad
heeft een aantal vrijwilligers zich gemeld om dit proces te stoppen.

Jaarlijks of soms tweejaarlijks worden in alle deelwijken
Wijkschouwen georganiseerd. Wat is een wijkschouw?
Samen met de bewoners maakt de wijkbeheerder van gemeente
Meierijstad een wandeling door de buurt. Tijdens deze rondgang wordt
gekeken naar de verbeterpunten in de openbare ruimte, bijvoorbeeld
het onderhoud van het straatwerk, hoeveelheid zwerfafval,
overhangend groen, verkeersproblemen. Soms worden ook andere
instanties uitgenodigd om mee te lopen. Bewoners worden via onze
communicatiemiddelen op de hoogte gesteld van de data en
uitgenodigd om mee te lopen of aandachtspunten aan te dragen.
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Problematiek openbare ruimte
Op veel plaatsen in de openbare ruimte doen zich problemen voor als
gevolg van de opdruk van verhardingen door boomwortels. In eerste
instantie zal wegbeheer dit oplossen door middel van opnieuw bestraten.
Als dit niet meer voldoende is, of als het probleem terugkeert, dienen
aanvullende maatregelen getroffen te worden. Vaak betekent dit het rooien
van de boom en (deels) opnieuw inrichten van de straat. Bij herinrichting
kunnen mogelijk ook andere zaken aangepakt, zoals bijvoorbeeld
herinrichting van (gedeeltelijk) kale groenstroken.
Herinrichting is een kostbare aangelegenheid, die niet van de reguliere
onderhoudsbudgetten betaald kan worden. Omdat de gemeente voorziet dat
dit de komende jaren op meer plaatsen tot problemen kan leiden, is o.a. naar aanleiding van een wijkschouw in
deelwijk De Velden besloten tot het uitvoeren van een pilot project. Deelwijk de Velden is benoemd als
pilotgebied. In samenspraak met de bewoners wordt bekeken hoe dit project gezamenlijk kan worden aangepakt.

Rattenoverlast melden!
Al een aantal jaren hebben bewoners in Wijk De Bunders last van ratten. De Wijkraad heeft dit herhaalde malen
bij de gemeente aangekaart. De gemeente onderneemt bij veel overlast actie, maar dan moeten burgers de
aanwezigheid van ratten eerst aanmelden bij het KAD (Kennis -en Adviescentrum Dierplagen).
Ziet u ratten in de wijk, meld het hier: www.kad.nl

Vinger aan de pols
Wijkraad De Bunders denkt actief mee in de Werkgroep ‘veilige schoolomgeving van Basisschool de
Uilenbrink’ en heeft ook zitting in de commissie die zich buigt over de verkeersproblematiek van basisschool
De Ieme. Zo speelt de Wijkraad een actieve rol bij de verkeersveiligheid in de wijk en heeft een stem in de
plannen die samen met vertegenwoordigers van de scholen, buurtbewoners, ouders en Veilig Verkeer Nederland
worden opgesteld.

Vuurwerkoverlast? Graag uw mening
Vuurwerk: de één vindt het leuk, de ander vreselijk. Ook al hebben we de jaarwisseling net achter de rug,
Wijkraad De Bunders wil nu graag inventariseren hoe in onze wijk tegen het afsteken van vuurwerk wordt
aangekeken. Aan de hand van de resultaten kan de Wijkraad bijtijds met de gemeente overleggen of er wellicht
een vuurwerkvrije zone kan worden ingesteld, in de hele wijk De Bunders, of binnen één van de deelwijken De
Donken, De Laren, De Velden of De Weiden.
Uw mening telt. Laat ons weten hoe u er over denkt, via de website of facebook (www.wijkraaddebunders.nl ;
https://nl-nl.facebook.com/wijkraaddebunders/ of mail naar info@wijkraaddebunders.nl ovv Vuurwerk

Wijkraad De Bunders zoekt leden!
Wil je ook helpen om jouw wijk leefbaar te houden?
Wijkraad De Bunders zoekt nieuwe leden.
Leden van de wijkraad zijn actief in hun deelwijk, of kiezen er voor om
behulpzaam te zijn bij een speciaal project. Je kunt je dus ontplooien in
jouw interessegebied.
Met name vanuit deelwijk De Donken hebben we dringend
vrijwilligers/vertegenwoordigers nodig.
Geef de Wijkraad een stem!
Stuur een mailtje naar info@wijkraaddebunders.nl met je naam en
telefoonnummer. We bellen je dan zo spoedig mogelijk terug om een en
ander toe te lichten.

