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Geachte leden van de WMO Adviesraad,

Wij hebben uw advies over het wijkontwikkelplan Eersel-Zuid ontvangen. U geeft enerzijds aan dat
u teleurgesteld bent in de uitvoering van het wijkontwikkelplan in de afgelopen 2 jaat. Anderzijds
víndt u dat er met de bouw van de Brede School kansen liggen om voor een positief jeugd- en
welzijnsbeleid in de wijk.
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Wij danken u voor uw advies. Hieronder geven wij een korte reactie op uw advies.
ln het kader van wijkontwikkeling zijn met een aantal betrokkenen een viertal thema's benoemd. Op
die thema's is al uitvoering gegeven aan ontwikkeling van de wijk in ruimtelijk en/of sociaal opzicht.
Deze thema's zijn:
1. Verkeerssituatie: Oplossingen voor verkeer- en parkeerproblemen rondom de scholen zijn in
een tweetalwerkgroepen besproken. Er is consensus over de verkeersoplossingen rondom de
brede scholen.
2. Speelvoorzieningen in de wijk en schoolspeelvoorzieningen : de speelvoorzieningen in het
Heibloempark, Bijnenstraat, Krekelbos en Bunderstraat zijn vernieuwd, Vooral de
speelvoorzieningen in het Heibloempark zijn in samenspraak met de buurt grondig aangepakt.
Het plan voor het schoolplein is in de oriënterende fase.
3. Positief opgroeien. Er zijn ideeën, welke gekoppeld zijn aan de nieuwe brede scholen.
Daarnaast is de proeftuin PACT gestart op de Willibrordusschool gericht op het samenwerken
aan een sterke pedagogische omgeving.
4. Leefomgeving. De afgelopen jaren is extra aandacht besteed aan de uitvoering en de
aansturing op het regulier onderhoud van verharding en groen. De achterpaden blijven daarbij
een aandachtspunt. ln 2015 zijn door één van de buurtverenigingen opschoonavonden
georganiseerd. Gedurende het jaar zijn verschillende acties uitgevoerd om hondenpoepoverlast
te verminderen en achtergelaten kliko's te ruimen.
Daarnaast werken gemeente, Woningstichting De Zaligheden en politie de laatste jaren intensief
samen om overlastadressen aan te pakken. Een aantal probleemgevallen zijn in beeld. Recent zijn
enkele mensen uit hun huis gezet.
Gemeente en woningstichting hebben afspraken over de herplaatsing van probleemgevallen. We
streven naar een spreiding van risico-adressen. Daarnaast worden vrijgekomen huurwoningen in de
verkoop gezet om andere doelgroepen aan te trekken.
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Wij brengen op dit moment de ontwikkelingen op het sociale vlak en de geplande projecten in de
fysieke leefomgeving in beeld. Op basis van deze inventarisatie gaan we onderzoeken in hoeverre
de wijk betrokken kan worden bij een doorontwikkeling van het wijkontwikkelplan. Aan de raad is in
de voorjaarsnota gevraagd om middelen voor concrete projecten in de wijk en extra capaciteit voor
ureninzet.
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U geeft aan kansen te zien dat de Brede School een centrale functie krijgt in het sociale kader van
deze wijk; bijvoorbeeld door het schoolplein open te stellen voor de omgeving en accommodaties
beschikbaar te houden voor wijkactiviteíten.
De ontwikkeling van de Brede School als een centraal punt in de wijk sluit ook aan bij de wensen
vanuit de gemeente. Hoe hier gezamenlijk uitvoering aan kan worden gegeven bespreken wij
periodiek met de betrokken partijen (o.a. schooldirectie en kinderdagverblijf).

ln aanvulling op deze brief geeft wethouder Van der Hamsvoord graag een toelichting in de
eerstvolgende vergadering van de WMO Adviesraad.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Eersel

de heer mr. H:J
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