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Wijkraad De Bunders
Via deze nieuwsbrief willen we Wijkraad de Bunders onder uw aandacht brengen. De
doelstelling van de wijkraad is om het woon- en leefklimaat in De Bunders waar mogelijk te
verbeteren en voorkomen dat de wijk achteruit gaat. Te denken valt onder andere aan zaken als
veiligheid op straat, verkeersveiligheid, fietsroutes, parkeren, groen- en speelvoorzieningen,
overlast, zwerfafval, etcetera.
Tevens wordt in elke deelwijk jaarlijks een ‘Kijk in mijn wijk’ georganiseerd.

Meer weten of contact?
Uitgebreide informatie over de Wijkraad en over oude en lopende projecten is te vinden
op onze website en Facebookpagina.
Website: www.wijkraaddebunders.nl
Facebook: https://www.facebook.com/wijkraaddebunders/
Mail: info@wijkraaddebunders.nl

Projecten
Wijkraad De Bunders heeft inmiddels een aantal mooie projecten (mede) gerealiseerd. Hieronder een
greep uit onze activiteiten. Voor uitgebreide info over deze items verwijzen we u naar onze website.
Project ‘Bunders, een gezonde wijk’
Het Bunderspark biedt volop mogelijkheden voor sport en bewegen. Een aantal voorzieningen is de
laatste jaren gerealiseerd: de skatebaan, een multicourt, een tokkelbaan etc. Daarnaast zijn er verspreid
in de wijk kleine en grotere speelterreinen en is de spoordijk een geliefd wandelgebied geworden.
Als wijkraad vragen we ons af in hoeverre de huidige mogelijkheden om te sporten en bewegen
voldoen aan de behoefte en of er ideeën zijn om deze uit te
Over wandelen gesproken,
breiden en in te zetten als een manier om tot meer (sociale)
wist u dat er al een wandelverbinding te komen. Wijkraad De Bunders is het gesprek
route door de Bunders loopt,
aangegaan met de gemeente. Als eerste stap worden de
behoeften onder de bewoners gepeild middels een enquête, die u de Waterwandelroute?
Zie de link voor de route:
bijgaand aantreft. Tegelijkertijd is door de gemeente aan een
https://www.toerismeveghel.nl/
bedrijf opdracht gegeven om alle aanwezige speelvoorzieningen
in de Bunders aan een onderzoek te onderwerpen: wat is de staat, cms/Download_routes/Water_
Wandelroute_de_Bunders.pdf
worden ze frequent gebruikt? Ons speerpunt: het bevorderen van
alles wat de Bunders een gezondere wijk maakt. Vul de enquête
in, zodat ook uw mening meetelt.

Wijkgebouw De Spil gerenoveerd
Wijkgebouw De Spil ziet er na een flinke renovatie weer uit als
nieuw. Het vernieuwde gebouw is inmiddels officieel geopend
door wethouder Van der Pas. De Spil is voor alle bewoners in
de wijk; het wijkgebouw is nu nòg beter bereikbaar voor àlle
doelgroepen. Voor ons als wijkraad is het de vaste
vergaderlocatie. Zie voor alle activiteiten van de
wijkvereniging: https://www.despilveghel.nl/
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Prettig verkeer de Laren
De verkeerssituatie rondom basisschool De Uilenbrink is al jarenlang een punt
van aandacht voor de school zelf en omwonenden. In 2019 heeft Veilig Verkeer
Nederland (VVN) onderzoek gedaan naar de verkeerssituatie en een verbeterplan
gemaakt. Dit plan is in aangepaste vorm teruggekomen nu er dankzij de
nieuwbouw van de school meer ruimte komt voor het stallen van fietsen en het
parkeren van auto’s. Tot slot zijn de plannen voor de schoolomgeving verbreed
naar de hele buurt. Het plan voor ‘Prettig verkeer in de Laren’ is gemaakt in
actief overleg met een werkgroep bestaande uit Wijkraad De Bunders, buurtbewoners, vertegenwoordigers van
De Uilenbrink, ouders van de basisschool, schoolbestuur SAAM en gemeente Meierijstad en telt een reeks aan
maatregelen die goed op elkaar zijn afgestemd. Het gaat om fysieke maatregelen, gedragsmaatregelen en extra
afspraken. (zie voor meer info onze website). Prettig verkeer De Laren is een mooi voorbeeld van samenwerking
tussen verschillende betrokkenen in een wijk.

IN HET KORT
*Op een aantal plaatsen in De Bunders zijn de fietsoversteken aangepast om
deze overzichtelijker en daardoor veiliger te maken. De gemeente wil hiermee
ook duidelijkheid scheppen bij de verkeersdeelnemers en buurtbewoners. De
oversteken zijn nu allemaal voorzien van rode tegels. Deze beperken zich niet
alleen tot de oversteek zelf, maar lopen nog een stukje door. Op deze manier
zullen de oversteken meer opvallen en wordt de weggebruiker hier extra attent
op gemaakt. Daarnaast zijn de oversteken voorzien van markeringen, witte
blokken en haaientanden om de voorrang te benadrukken.
*Onlangs is de Sport- en ontmoetingsplek Bunderspark omgedoopt in Sport- en
ontmoetingsplek Joep Lenders. De inmiddels overleden beleidsmedewerker jeugd Joep
Lenders had samen met Wijkraad de Bunders, omwonenden en de skaters zitting in een
werkgroep die deze plek realiseerde. Vanuit de werkgroep ontstond begin dit jaar het idee om
zijn naam aan de Sport- en ontmoetingsplek te verbinden, om zijn inspanningen te eren. Bij
de onthulling van het bord met de nieuw benaming werd gememoreerd aan de betrokkenheid,
enthousiasme, humor van Joep Lenders en zijn vermogen om anderen te motiveren bij de
realisering van dit plan. ‘Sport- en ontmoetingsplek Joep Lenders’, een terechte naam voor
een prachtige plek.
*De Wijkraad heeft een open oog en oor voor hulpverzoeken bij het realiseren van een
project. Zo deed verzorgings- en verpleeghuis 'De Watersteeg' een verzoek voor een bijdrage
in de kosten voor aanschaf van een verplaatsbare werktafel. In het kader van meer
verbinding met de wijk worden in de Watersteeg activiteiten georganiseerd o.a. in
samenwerking met het basisonderwijs. Het verzoek werd gehonoreerd, aangezien de
Watersteeg voldoet aan de eisen, die door de Wijkraad aan een bijdrage worden gesteld. Ook
de gemeente en de Vrienden van de Watersteeg droegen een steentje bij. Zo beschikt men nu
over de verplaatsbare werktafel, die in eigen beheer is gemaakt.
.

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.
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.

