NIEUWSBRIEF VOORJAAR 2022
Wijkraad presenteert
Wat is eigenlijk het verschil tussen de Wijkraad en de
Wijkvereniging? En wat doet Wijkraad De Bunders zoal?
Wat is bijvoorbeeld onze input bij de jongerenoverlast in
winkelcentrum De Bunders of bij de bouwplannen van de
Bunderse Hoek? De leden van Wijkraad De Bunders willen
graag antwoord geven op deze vragen. Daarom
organiseren we op donderdag 12 mei een inloopavond in
Natuurtuin ’t Bundertje.
En je komt zeker niet voor niks! Naast een hapje en een drankje (ook niet onbelangrijk…) is er een
informatief programma. Aan de hand van een PowerPoint-presentatie van ons Jaarverslag 2021
geven we inzicht in de activiteiten die de Wijkraad heeft ontplooid. Ook een financiële
verantwoording ontbreekt niet. Heb je vragen over één van onze projecten? Stel ze gerust.
Vervolgens geven we het woord aan Christ Raaijmakers. Hij is lid van
Werkgroep Spoordijk en werkt al jaren op de dijk van de voormalige
spoorlijn, het zogenaamde Duits lijntje. In de afgelopen jaren hebben deze
vrijwilligers een uniek stuk natuur en historisch erfgoed behouden voor
uitsterven! Flora en fauna zijn hersteld en in diversiteit toegenomen.
De werkgroep wil deze avond graag overbrengen wat hun werk inhoudt
en ze willen educatieve wandelingen aankondigen.
→ → →
In Natuurtuin ‘t Bundertje is onlangs een prachtige nieuwe accommodatie
geopend. Wat is hier zoal te beleven? Ook dat hoor je vanavond!
Dit is dè gelegenheid om te horen en te zien
wat er in Wijk De Bunders zoal leeft.

Loop mee!
Informatieve
natuurwandelingen met
gids over de spoordijk op
woensdag 18 mei
en zondag 22 mei.
Start 11.00 uur bij het
bruggetje hoek
Saffraanveld/
Komijnveld.
Eindpunt Natuurtuin
‘t Bundertje.

Wat: openbare inloopavond Wijkraad De Bunders; Wanneer: 12 mei aanstaande.
Locatie: Natuurtuin ’t Bundertje, Patrijsdonk 53a, Veghel; Aanvang: 19.30 uur
PROGRAMMA
• Welkom en presentatie Wijkraad De Bunders
• Lancering nieuwe website Wijkraad De Bunders
• Wat gebeurt er op de Spoordijk?
• Presentatie Natuurtuin ‘t Bundertje
• Napraten met een hapje en een drankje

Iedereen is welkom deze avond. Aanmelden is niet noodzakelijk, loop gewoon binnen!

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

*Op 4 maart 2022 heeft de Raad van State uitspraak gedaan inzake de
bebouwing van de Bunderse Hoek: er mag gebouwd worden. Wijkraad
De Bunders zal de ontwikkelingen op de voet volgen. Speerpunten:
leefbaarheid van de wijk, met name met betrekking tot verkeersveiligheid en behoud van zoveel mogelijk groen. De Wijkraad is ook
voorstander van de aanleg van een rotonde om de wijk te ontsluiten.
*Met trots presenteren we onze nieuwe website. Op overzichtelijke wijze is daar informatie te
vinden over de projecten van de Wijkraad. De site wordt regelmatig geüpdatet met nieuwsberichten.
Neem snel een kijkje op www.debunders.nl
*Op maandag 21 februari is de nieuwbouw van Natuurtuin ’t
Bundertje officieel geopend. Namens de Wijkraad bood Arie
Dijkhuizen een bankje aan, waarop inmiddels een plaatje is
bevestigd: “Aangeboden door Wijkraad De Bunders 2022”.

*De Bundersschool ofwel ‘de gele school’ gaat gesloopt worden en plaatsmaken voor een nieuwe
school. De wijkraad volgt dit proces en staat in contact met de directeur van de school. Mei 2022
wordt besloten of in oktober begonnen kan worden met de sloop.
*Leden van Wijkraad De Bunders gingen in Veghel op pad op zaterdag 19
maart, één van de landelijke opschoondagen. Tijdens deze
voorjaarsschoonmaak werden twee trajecten in de wijk ontdaan van zwerfvuil.
Een mooi voorbeeld!! Laten we samen onze wijk schoon houden!
*Naar aanleiding van de resultaten van de enquête ‘Bunders, een gezonde wijk’ zijn adviezen
opgesteld. Een kleine greep daaruit: creëren van nieuwe wandel- en fietsroutes en van een
combinatie van een beweegtuin, outdoor fitnessplek en trimparcourstoestellen voor verschillende
leeftijden. Vaker hondenpoep en afval verwijderen in het Bunderspark, inwoners meer en beter
informeren over sport- en beweegmogelijkheden en gezonde leefstijl. Tenslotte: het samenvoegen
van niet of weinig gebruikte speelplekken tot grotere speelplekken op centrale plaatsen. Een plan
van aanpak is in de maak.
*Er zijn plannen gepresenteerd voor de ontwikkeling van een kleinschalig en hoogwaardig woonzorggebouw op de plek van het verouderde BSO-gebouw aan
de Busselbundersweg. De plannen zijn nog niet concreet en
worden verder uitgewerkt. De wijkraad houdt de vinger aan de
pols bij de verdere ontwikkeling en doet dit samen met de
direct omwonenden. Standpunt van de wijkraad: bouw mag
niet ten koste gaan van het bestaande groen in het
Bunderspark en moet qua uitstraling passen in de directe
omgeving. In principe wordt de bouw niet voor 2023 verwacht.

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

