NIEUWSBRIEF najaar 2021
Via deze nieuwsbrief willen wij 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 te voorkomen dat de
wijk achteruit gaat. Te denken valt onder andere aan zaken als veiligheid op straat, verkeersveiligheid,
fietsroutes, parkeren, groen- en speelvoorzieningen, overlast en zwerfafval. Tevens wordt in elke deelwijk
jaarlijks een ‘Kijk in mijn wijk’ georganiseerd.

Meer weten of contact?
Website: http://www.debunders-veghel.nl/
Facebook: https://www.facebook.com/wijkraaddebunders/
Mail: info@wijkraaddebunders.nl

Meer informatie
over alle onderwerpen die in deze Nieuwsbrief benoemd worden,
is te vinden op onze website en Facebookpagina

Nieuw bestuur
Tijdens de laatste wijkraadvergadering is een nieuw bestuur gekozen, bestaande
uit (op de foto vlnr) Anja Eerdmans, deeltijdsecretaris, Janny Engelmoer,
voorzitter, Theo Snelders, penningmeester en Suzan Vos, deeltijdsecretaris.
Zij zullen de komende jaren de belangen van de wijk behartigen, samen met de
wijkraadleden Jacques van Dijk, Arie Dijkhuizen, Ad Heerkens (De Velden),
José van Diepen, Chris Croes (De Laren), Mary Otjes (De Weiden), Coby Plug,
Marnix Sandman (De Donken).

Enquête, ‘De Bunders, een gezonde wijk’
Vóór de zomervakantie is een enquête onder inwoners van De Bunders verspreid. De verwerking kost tijd. Toch
kunnen we al iets aan u terugkoppelen. Fietsen, hardlopen en vooral wandelen zijn erg populaire activiteiten. Er
is behoefte aan meer mogelijkheden om te sporten en te bewegen in de Bunders, met name omdat het dicht bij
huis is en mensen genieten van het buiten zijn. We hadden ook vragen over de speelplekken in de Bunders. De
meningen zijn, om zeer diverse redenen, nogal verdeeld: speelplekken zoveel mogelijk handhaven en dicht bij
huis kunnen spelen tot samenvoegen en verschillende leeftijden meer met elkaar in contact laten komen. Er
werden ideeën geopperd voor faciliteiten voor ouderen en er werd aangegeven dat bij veranderingen gewaakt
moet worden voor onbedoeld creëren van hangplekken voor oudere jeugd.
Op dit moment worden samen met de gemeente alle resultaten gebundeld en geanalyseerd. Vervolgens bekijken
we wat te realiseren en hoe. Uiteraard houden we u op de hoogte!

Kijk in mijn wijk
Zijn er nog verbeterpunten in de openbare ruimte, bijvoorbeeld
het onderhoud van het straatwerk, hoeveelheid zwerfafval,
overhangend groen, verkeersproblemen? Zaterdag 6 november
jongstleden was hier aandacht voor tijdens een ‘Kijk in mijn
Wijk’ in deelwijken De Donken en De Weiden. Buurtadviseur
Lianda de Vos, wethouder Harry van Rooyen, leden van onze
Wijkraad, onze wijkagent en mensen van het groenbeheer liepen
samen door de wijk. Bewoners konden vooraf aandachtspunten
aanleveren of zelf meelopen.

NIEUWSFLITSEN
DE WIJKRAAD…

…houdt vinger aan de pols
*Naar aanleiding van de herinrichting van de Langedonk heeft Wijkraad De Bunders contact opgenomen met
de Gemeente. Een wijkraadslid maakte zich zorgen over de bereikbaarheid van de Watersteeg, die alleen aan de
Langedonk een in- en uitgang heeft en over de ontsluiting aan de kant van de Busselbundersweg. Naar
aanleiding van de opmerking van de Wijkraad is nog eens goed naar de situatie gekeken.
*Een project wat we op de voet gaan volgen is de weg naar warmtetransitie in De Bunders. Voor eind 2022
moet bedacht worden op welke manier de bewoners in Meijerijstad in 2050 aardgasvrij zijn. In december van dit
jaar zal de gemeenteraad een besluit nemen over welke wijk(en) mogelijk als eerste van het aardgas af kunnen.
In De Bunders staan twee wijken op de shortlist van startwijken: De Donken en De Laren. Als zij er bij zitten,
zal er vanzelfsprekend samen met de bewoners verder gepraat worden, de Wijkraad houdt daarbij vinger aan de
pols. ( www.meierijstad.nl/aardgasvrij )
*Op dit moment wordt er door de gemeente Meierijstad een plan ontwikkeld voor de renovatie van
groenstroken in deelwijk De Velden. Wijkraad De Bunders is hierbij gesprekspartner. Vooralsnog beperkt
deze renovatie zich tot het Saffraanveld, Kaneelveld, Kerrieveld en Komijnveld. Uitgangspunt is: het vervangen
van de slechte bomen en beplantingen, en behouden van datgene wat goed en toekomstbestendig is. Uitwerking
van het plan en de bewoners informeren is de volgende stap.

.

…ondersteunt
De Wijkraad heeft een open oog en oor voor hulpverzoeken bij het realiseren van een project.
Er is een potje waaruit (onder voorwaarden) kan worden bijgedragen aan projecten in de wijk.
*Vorig jaar honoreerden we een verzoek van verzorgings- en verpleeghuis De
Watersteeg voor een bijdrage in de kosten voor aanschaf van een verplaatsbare
werktafel.
*Onlangs sponsorde de Wijkraad de aankoop van beplanting voor de groep ‘Groene
Weides’. Deze groep is sinds vorig jaar bezig met een aantal projecten voor meer
groen, duurzaamheid en biodiversiteit in de directe woonomgeving. Half oktober
hielpen vele bewoners bij de onderhoudsdag en konden onder andere plantjes gezet in
de boomkransen.
*De nieuwbouw in natuurtuin ’t Bundertje nadert zijn voltooiing. De verwachting is
dat de nieuwbouw op 15 november wordt opgeleverd. Op dit moment wordt gedacht aan een grootse officiële
opening in het voorjaar (maart 2022). Dit heuglijke feit wil de Wijkraad niet onopgemerkt voorbij laten gaan.
Met de Natuurtuin wordt nu overlegd over een passend cadeau dat tijdens de officiële opening (formeel) wordt
overgedragen aan de Natuurtuin.

…steekt zelf de handen uit de mouwen
Op zaterdag 18 september hielpen leden van de Wijkraad mee opruimen tijdens de World Clean-up Day 2021.
In deelwijk De Donken werd fanatiek opgeruimd!

Vrijwilligers Spoordijk
Wilt U ontspannen, gezond, gezellig en nuttig vrijwilligerswerk doen
in de groenste omgeving van uw eigen wijk: de Bunders? Kom dan bij de werkgroep Duits Lijntje
en help mee om deze prachtige groene vroegere spoordijk te bewaren en te onderhouden.
Info: Jacques van Dijk (0413-363931, Email: jaaj-vandijk@kpnmail.nl)

