
De informatieavond is geopend door Johan Jacobs van de buurtvereniging 
Huysackers.
Namens de gemeente zullen ook Jack de Graaf en Wendy van Kemenade een aantal 
zaken presenteren.
Erwin en Jennifer hebben op de avond de notulen gemaakt.

Informatie avond
15 December 2022
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Alle bestuursleden en commissieleden waren aanwezig en zijn voorgesteld. Op dit 
moment hebben we 1 vacature voor de rol van secretaris. Marco zal deze rol nog 
vervullen tot de eerste algemene leden vergadering. Op deze vergadering zal Marco 
zich niet verkiesbaar stellen. Leden kunnen zich te zijner tijd aanmelden voor deze 
positie. Alle bestuursleden en commissieleden zijn vrijwilligers.

Buurtvereniging Huysackers
u Het bestuur en de vaste commissieleden stellen zich voor:

u Leden aantallen:

Adressen: 73

Volwassenen: 137      Kinderen: 95

Johan
Voorzitter ErwinKirstenRoel

Penningmeester SusanJenniferMarco
Secretaris Donna Timo

va
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De gemeente is vertegenwoordigd door het projectteam Zilverackers (Jack, Marcia en 
Wendy). Zij zijn uitvoerend en zij bepalen niet het beleid van de gemeente.

Pawan was aanwezig vanuit zijn rol om zich te richten op de inwonersparticipatie van 
de wijken in Veldhoven.

Robby is onze wijkagent en was ook aanwezig.

Gemeente Veldhoven

u Jack de Graaf (projectleider)

u Marcia de Leeuw (project assistent)

u Wendy van Kemenade (adviseur groen)

u Pawan Mohanlal (inwonersparticipatie en beleidsadviseur wijken Veldhoven)

u Robby van Poppel (wijkagent)
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Agenda

u Buurtvereniging Huysackers

u Oorsprong van de wijk

u Inrichtingsplan en landschapsplan

u Verkeersveiligheid

u Buurtpreventie

u Overige onderwerpen

u Afsluiting
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Agenda

u Buurtvereniging Huysackers

u Waarom een buurtvereniging?

u Waar wil de buurtvereniging zich voor inzetten

u Waarom betaal je contributie?

u Agenda voor aankomende activiteiten

u Informatie delen, hoe bereiken we iedereen, Whatsapp groepen, Facebook, Website

u Hoe kan de buurtvereniging iets voor je betekenen?
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De vereniging is gestart in december 2021. Hiermee is 2022 het eerste volledige 
verenigingsjaar.
De vereniging is ingeschreven bij de notaris. De witte tekst op deze slide is een stuk 
uit de statuten van de vereniging.

Waarom een buurtvereniging?
Doel:

– het behartigen van de belangen; en
– het creëren van ontspanning

Zodat onderlinge contacten en de saamhorigheid 
worden bevorderd

We willen dit doel bereiken door:
– bevorderen van onderling contact;
– geven van informatie
– intermediair zijn tussen (overheids-) instanties 
en de buurt
– het organiseren van activiteiten
– het inzetten voor het wijkplatform van de wijk 
Zilverackers, zodat de buurtbewoners kunnen 
meewerken aan de leefbaarheid en veiligheid in 
de buurt
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De buurt Huysackers ligt in de wijk Zilverackers. De gemeente komt graag in gesprek 
met de wijken. Vandaar dat wij vanuit Huysackers ons inzetten om het contact met de 
gemeente goed te houden.

Wijkplatform Zilverackers

u We worden herkend door de gemeente als een actieve wijk

u Positief contact met de gemeente (inwonersparticipatie en veiligheid)

u Overleg met de wethouders (20 oktober, vervolg op 12 januari)

u Marielle Giesbertz (energie, duurzaamheid, openbare ruimte, participatie)

u Huub Stroeks (zorg, welzijn, jeugd)
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Onze buurtvereniging kan alleen bestaan als bewoners lid zijn. Hiervoor wordt een 
jaarlijkse contributie gevraagd. De contributie dekt de vaste jaarlijkse kosten.

Je kunt lid worden op de website: https://www.huysackers-veldhoven.nl/lid-worden/

Contributie

Voor het verenigingsjaar 2022:

u 12,50 Euro voor een gezin met kinderen

u 10,00 Euro voor alleenstaande met kinderen

u 7,50 Euro voor echtpaar

u 5,00 Euro voor alleenstaande

u Opstartkosten (ongeveer 700 Euro, notaris en KVK)

u Jaarlijkse kosten:

u Bankrekening (120 Euro)

u Website en e-mail (100 Euro)
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Op de website https://www.huysackers-veldhoven.nl/agenda/ is de agenda te vinden 
van de activiteiten.

Agenda activiteiten
u Halloween 2021

u Lentetocht 2022

u Halloween 2022

u Informatieavond (vandaag!)

u Nieuwjaarsborrel (6 januari)

u Schoonmaakdag (18 maart)

u Pasen (8 april)

u IVN tocht (voorjaar)

u Rommelmarkt/cultuurmarkt (17 juni)

u Buurtfeest (burendag: 23 september)

u Halloween (28 oktober)
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Er zijn verschillende communicatiekanalen om inwoners van de buurt te bereiken.
We hebben in september een flyer deur-aan-deur rondgedeeld (zie voorbeeld op de 
slide). Dit doen we waarschijnlijk 1 keer per jaar.
We weten dat niet iedereen onze vereniging kent.
Toch hebben we de voorkeur om zo veel mogelijk digitaal de informatie te 
verspreiden.
Vooralsnog denken we dat we voldoende aandacht krijgen via de informatiekanalen 
op deze slide.
Let op: de Whatsapp groepen worden niet beheerd door de vereniging. Echter, in de 
Whatsapp groep voor buurtpreventie houden we wel toezicht. Je kunt lid worden van 
deze Whatsapp groepen via de links op onze website: https://www.huysackers-
veldhoven.nl/links/

Met de directie van de basisschool hebben we goed contact. Echter, ze willen niet 
altijd meewerken om reclame te maken voor iedere activiteit. Dit respecteren wij.

Er is een idee om in de toekomst wellicht een welkomstbord bij de ingang van de 
buurt te plaatsen.

Informatiekanalen

u Website: www.huysackers-veldhoven.nl

u Email: info@huysackers-veldhoven.nl

u “Buurtvereniging Huysackers” account van onze vereniging

u “Huysackers” account van de projectontwikkelaar

u “Huysackers, Veldhoven” groep vanuit bewoners

u “Wonen in Huysackers” groep vanuit bewoners

u Whatsapp groep Huysackers (algemene chat) vanuit bewoners

u Whatsapp groep Huysackers Buurtpreventie vanuit bewoners
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Op deze slide hebben we besproken wat de buurtvereniging voor inwoners nog meer 
zou kunnen betekenen. Via een enquête op de website zullen we hiervoor ideeën 
verzamelen.

Agenda

u Buurtvereniging Huysackers

u Waarom een buurtvereniging?

u Waar wil de buurtvereniging zich voor inzetten

u Waarom betaal je contributie?

u Agenda voor aankomende activiteiten

u Informatie delen, hoe bereiken we iedereen?

u Hoe kan de buurtvereniging iets voor je betekenen?
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Agenda

u Buurtvereniging Huysackers

u Oorsprong van de wijk

u Inrichtingsplan en landschapsplan

u Verkeer en verkeersveiligheid

u Buurtpreventie

u Overige onderwerpen

u Afsluiting
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Gemeente aan
het woord

u Oorsprong van de wijk

u Inrichtingsplan en
landschapsplan
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Jack legt uit dat wonen in een buurt in aanbouw natuurlijk voor overlast zorgt. Hij 
spreekt wel uit dat we in een heel mooi stukje van Veldhoven zullen wonen.

Buurtavond Huysackers
15 December 2022
Bijdrage Gemeente Veldhoven



Dia 15

Programma Onderdeel Gemeente

1. Inleiding Gebiedsontwikkeling Zilverackers 
(Jack de Graaf ca. 15 min.)

- Planvorming: van visie naar uitvoering
- (Tijdlijn:  Strategisch – Operationeel)
- Waar staan we nu: Planning 

2. Huysackers Inrichtingsplan & Landschap
(Wendy van Kemenade ca. 15 min.)



Dia 16

Het eindresultaat van het programma Zilverackers is een 
gebiedsontwikkeling van dorpen in het groen met 
ongeveer 2700 woningen inclusief infrastructuur, 
voorzieningen en landschap ten westen van Veldhoven 
te realiseren van 2010 tot 2030.

1. Gebiedsontwikkeling Zilverackers (terugblik)



Door de jaren heen is het plan licht gewijzigd van de 3 dorpen naar de buurt 
Huysackers met de omliggende kransakkerdorpen.

Dia 17

2011  2012 2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022 2023  2024  2025  2026  2027….  

Stappen Zilverackers: 

Operationeel:

Structuurvisie 
Zilverackers
BP Oerle-Zuid +
De Drie Dorpen

Economische Crisis + Stagnatie 
Woningmarkt…Focus Oerle-Zuid

Afspraken Floreffe:
verkavelingsplan
BKP/programma
intentie-verkoop

VU (inr.plan/bestek/aanbest)
Uitvoering BRM/WRM 
Huysackers

Regionale Woondeal (mrt 2019)
Woningbouwversnelling 2020-2025

discussie 
woningbehoefte 
en regionale 
afspraken 

Bestemmingsplan 
Huysackers
Afsprakenkader 
SGE 2017

Vaststellen 
Ontwikkelvisie 
Zilverackers 

Bestemmingsplan 
Kransackerdorp
(beroep loopt..)

VU (inkoop/aanbest)
Uitvoering BRM Oerle 
Zuid (3 fases)

VU/uitvoering 
De Erven

VU/Uitvoering 
Het Gehucht

Bouwen OZ:350 woningen 
(ca. 60/jaar)

Bouwen HA: 470 won. 
(ca. 95/jaar)

Bouwen BAG/Erven woningen 
(ca. 200/jaar)

Afspraken WBV:
BAG Noord/Zuid
Nieuwe Erven…

VU/uitvoering  
Bosackergehucht



Dia 18

Stand van Zaken Zilverackers 2022



Dia 19

Stappen in Project Huysackers:

1. PPS Gemeente – Floreffe:
• Samen: Stedenbouwkundig Plan/Beeldkwaliteitsplan/Programma
• Gemeente: Bestemmingsplan

2. Gemeente: Openbare Ruimte (inrichtingsplan)
Floreffe: Bouwplannen Woningen (muv vrije kavels)

3. Gemeente: Bouwrijpmaken-Woonrijpmaken (tijdelijke) basisschool
Floreffe (aannemers): Bouwen woningen 

4. Gemeente: Beheer openbare ruimte
Verhuurder/eigenaar: beheer eigen terrein

1. 2. 3. 4.



Het huis op Schoot 60 staat leeg en zal gesloopt worden. Doordat vleermuizen in het 
pand zitten, zal de sloop pas volgend jaar (2023) gebeuren.

Op de kaart zijn de blauwe wegen bestemd voor bouwverkeer. Toch zien we dat ook 
bouwverkeer over de overige wegen (de gereed zijn) rijdt. Dit wordt maandelijks in 
het overleg met de bouwbedrijven besproken. Het blijven echter wel openbare 
wegen, dus het is niet verboden.

De gemeente is gevraagd om de voetpaden richting school versneld aan te leggen. 
Hiermee is inmiddels begonnen en na de kerstvakantie zal dit worden afgemaakt.

Het leggen van drempels is met de gemeente besproken (met name Roskam). 
Doordat hierdoor ook veel lawaai en trillingen ontstaan door het bouwverkeer is er 
voor gekozen om geen drempels aan te leggen.
In de uiteindelijke situatie zijn nergens drempels. Wel zullen de oversteken van het 
fietspad verhoogd worden aangelegd om het verkeer wat af te remmen.
De hele buurt is 30 km/u. In de uiteindelijke verkeersituatie zal dat ook duidelijk zijn 
middels wegen met smal profiel met bochten.

Dia 20

Stand van Zaken Huysackers:



Dia 21

Toelichting Inrichtingsplan – Landschapsplan 

Uitgangspunten: 

1. Verkeer: auto/fiets/voetganger 
parkeren: openbaar/privé 

2. Duurzaamheid: Groen/Water
3. Proces & participatie
4. Realisatie:

Brm/Wrm (civiel, groen, spelen)
5. Beheer?



De Antwerpsebaan zal een verhard fietspad en wandelpad krijgen van de oversteek 
bij de Zilverbaan tot aan de Boerenbond.

Er komen verder geen winkels in de buurt Huysackers.

Er was een vraag of er een verkeersregelaar tijdens de drukke tijden rondom 
halen/brengen bij school kan regelen. Dit wordt niet door gemeente geregeld. Vanuit 
school wordt hier wel over nagedacht (brigadiers).

Het idee is dat de wegen allemaal zo snel mogelijk worden aangelegd.
Sommige wegen moeten echter een bouw weg blijven totdat de aanliggende huizen 
nog gebouwd moeten worden. Met name bij de vrije kavels kan dit nog even duren. 
De gemeente heeft wel aangegeven om niet te wachten totdat alles bebouwd is. Op 
den duur worden de uiteindelijke wegen aangelegd, waarbij sommige huizen nog niet 
klaar zijn.

Dia 22

Inrichtingsplan 2022



De gemeente onderhoud het groen op de plekken die zijn aangelegd.
Bij een aantal parkeerplaatsen is het wellicht niet duidelijk wie het onderhoud 
verzorgd.
Bij de parkeerhofjes heeft vaak het verhuurbedrijf of de vereniging van eigenaren de 
taak om het groen op orde te houden.
Er zijn hierover ook gesprekken met de betreffende partijen en geeft dit nog wel wat 
aanloopproblemen.

Het fietspad vanaf de rotonde in het noorden (bij de nieuwe Rozenkwekerij Keijsers) 
tot aan het Sondervick College in het zuiden zal volledig verlicht worden.
De wandelpaden in het landschapsplan krijgen geen verlichting. Bij de ingang/uitgang 
van de hondenterreinen komt wel verlichting.
De Zilverbaan is donker en bij de oversteekplaatsen voelt het onveilig. Ook hier wordt 
geen verlichting geplaatst.

De verlichting bij de parkeerhofjes is niet altijd geregeld via de gemeente. Ook hier 
heeft het verhuurbedrijf of de vereniging van eigenaren een taak.
Het is in sommige gevallen niet duidelijk wie de verlichting regelt.

Dia 23

Landschapsplan Fase 1 (2022-2023)



Er komen twee hondenuitlaatterreinen. Beide zijn aangegeven op de kaart hierboven 
met een “H”.
Deze plekken krijgen een omheining van schapenhek met 1,2 meter hoogte met een 
poort.
Er komt ook een grotere poort met slot zodat de gemeente het terrein kan 
schoonmaken.
Op een aantal plekken worden afvalbakken neergezet waarbij geen onderscheid 
wordt gemaakt tussen gewoon afval en honden uitwerpselen.

De speelplekken zijn aangegeven met een “S”.
Voor de inrichting van de speelplaatsen worden de directe omwonenden uitgenodigd 
om hierover te praten.
De twee open plekken bij het Monnikenpad en Nonnenpad worden ook 
speelplekken. Op deze kaart staat hier echter geen “S”. Dit zou anders zijn dan in 
eerder gedeelde informatie, waarbij de gemeente aangeeft dat dit altijd zo gepland 
was en bekend zou moeten zijn.
In een later stadium is er een sport/voetbalveld gepland op de plek van de huidige 
school.
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Voor containers volgen we de wetgeving. De afvalcontainers moeten op eigen terrein 
staan. Enkel op de ophaaldagen mogen de containers aan de weg staan. Het is 
verboden en onveilig om de containers in de brandgangen te stallen.

De straten worden regelmatig in overleg met de bouwers geveegd. Aan het begin van 
de kerstvakantie is dit inderdaad ook weer gedaan. We houden dit met de gemeente 
in de gaten.

Het water blijft in de wadi's staan na een fikse regenbui. In de zomer zullen de wadi’s 
waarschijnlijk droogvallen. De wadi’s worden ingezaaid met bloemen en 
kruidenmengsels met verschillende wortellengtes. Het inzaaien moet nog gebeuren. 
Het waterpeil kan worden gereguleerd door een pomp bij de grote wadi in het 
noorden.
Langs de Zilverbaan komt een grote wadi die zorgt voor een buffer zodat je niet 
zomaar de weg op kunt.

Inrichting buurt – vraag/antwoord
u Wegen

u Planning inrichting van de buurt (Roskam en straten nabij vrije kavels)

u Verkeersveiligheid, aanleg wegen, ontsluiting wijk, Roskam aansluiting, fietsroute 
centrum Veldhoven

u Groenvoorziening, inrichting park en speeltuinen, vuilnisbakken, hekken 
rondom park, soorten bomen bij speelveld

u Verlichting

u Parkeerhofjes, fietspaden, Leemsbroek

u Hondenuitlaatplekken

u Containers in het straatbeeld

u Onderhoud

u Groen plantsoen, hofjes, wadi, hemelwater afvoerputten, straten vegen
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De Boerenbond zal deels verbouwd worden. De tweede woonlaag van het 
gemetselde oude deel zal worden gesloopt.

Voor Boss Machinery kan nog geen plan worden afgegeven.

De nieuwbouw van de rozenkwekerij  is inmiddels gestart bij de rotonde 
Eindhovensebaan/Zilverbaan.

De komkommerkwekerij zal verplaatst worden (kleinschaliger) nabij het Sondervick
College in de wijk Zilverackers.

Overigens zal Coppelmans op termijn verhuizen nabij de ovotonde
(Schooterweg/Zilverbaan).

Bedrijven in plan Zilverackers

u Boerenbond: er zal ruimte zijn om de Boerenbond op de huidige locatie te 
behouden. De functie mag deels worden uitgebreid met kleine horeca, zoals 
bijvoorbeeld een broodjeszaak of ijssalon.

u Boss Machinery (verkoop bouwmachines) zal mogelijk worden verplaatst 
buiten de wijk. Onderhandelingen zijn nog niet afgerond.

u Rozenkwekerij Keijsers zal worden verplaats binnen Zilverackers. De 
beoogde nieuwe locatie is kleinschaliger en komt nabij de rotonde 
Zilverbaan/Eindhovensebaan.

u De Komkommerkwekerij zal verdwijnen in de huidige vorm. Hiervoor komt 
een kleinschaliger project de Zilverkas met ruimte voor wonen, dagopvang en 
werken.
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Rozenkwekerij

Komkommerkwekerij

BoerenbondBOSS Machinery
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De gedachte achter Huysackers is om de buurt autoluw te maken. Om deze reden zijn 
er uiteindelijk twee ingangen voor de buurt: via de rotonde Roskam/Zilverbaan en via 
de ovotonde een stukje zuiderlijker op de Zilverbaan. Zie het linker plaatje voor alle 
zwarte ‘hoofd wegen’.
Ter hoogte van de school zal de Roskam worden afgesloten voor verkeer. In de 
uiteindelijke situatie is de Roskam hierdoor geen doorgaande weg meer.

Voor fietsers zijn er vele toegangswegen zoals op de rechter figuur te zien is.

Verkeer in onze buurt Huysackers
AUTO FIETS
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Een aantal jaar geleden is in de gemeenteraad besloten om de buurt Huysackers te 
voorzien van twee toegangswegen. De derde toegangsweg was gepland nabij de 
Boerenbond. Echter, door vele klachten van bewoners van de Sondervick en 
verkeersmodellen is er voor gekozen om deze toegangsweg af te sluiten. Op het 
kaartje is dat afsluiting nummer 3.
Er is een motie aangenomen om deze afsluiting onder nummer 3 te heroverwegen als 
later nader onderzoek wordt gedaan naar de verkeersintensiteit op de Sondervick.
Er is een opmerking gemaakt dat door de aanleg van de Zilverbaan, het verkeer op de 
Sondervick is gedaald met 10%.
Bij voldoende belangstelling onder onze bewoners kunnen we de gesprekken met de 
gemeente hierover oppakken.

De afsluiting nummer 1 heeft altijd in het plan gezeten. Het auto verkeer kan dus niet 
de wijk in en uit via de Roskam.

Op de website staat een uitgebreider verhaal: https://www.huysackers-
veldhoven.nl/2021/10/24/ontwikkelvisie-zilverackers/

Aanpassingen verkeersplan
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Plaatje om te laten zien dat er verkeersmodellen zijn gemaakt om de Knip 3 te 
verantwoorden.
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Het fietspad wel/niet door het Vogelzangpark is in de gemeenteraad vaak besproken. 
Een enquête van een paar jaar geleden wees uit dat het merendeel geen fietspad wil 
door het Vogelzangpark.

Voor Huysackers is een goede fietsverbinding richting het centrum gewenst. In de 
uiteindelijke situatie is de beste route richting centrum via de Antwerpsebaan. Bij de 
Sondervick zal een rotonde komen zodat fietsers veilig de Sondervick kunnen 
oversteken. In de oude plannen zou een fietspad door het Vogelzangpark gepland zijn 
zodat de fietser richting het centrum kan fietsen. Na de enquête is besloten om de 
fietsroute via de Saturnus/De Sitterlaan te laten lopen.

In de media staat beschreven dat de inwoners van Huysackers (Zilverackers) wellicht 
in mindere mate betrokken zijn.

De buurtvereniging Huysackers wil bij voldoende animo bekijken of we een brief aan 
de gemeenteraad kunnen schrijven.

Rotonde

Verkeerslichten

Vogelzangpark

Geen fietsroute door Vogelzangpark
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De vernieuwde verkeerssituatie bij school is uitgelegd. Voor de school is nu een 
eenrichtingsweg.
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Huidige situatie (begin december 2022). Het voetpad is aangelegd en de 
eenrichtingsborden zijn geplaatst bij de school.
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De voorrangsregels van de parkeerhofjes zijn onduidelijk.
We krijgen de volgende uitleg: de parkeerhofjes zijn geen uitrit omdat het geen 
verhoogde uitrit is of dat er een markering is gemaakt in de weg. Vanuit de 
parkeerhofjes heeft verkeer van rechts dus voorrang. Bij onduidelijkheid blijft het 
natuurlijk wel verstandig om op te letten en wellicht de ander voorrang te geven.

Verkeersveiligheid – vraag/antwoord

u Zilverbaan 50 km/uur

u Wijk 30 km/uur

u Wegen van rechts, met name Roskam

u Parkeerhofjes: is dat een uitrit?

u Overzicht snelheidscontroles

34



Wij zijn in goed contact met de wijkagent over hardrijders en toekomstige 
snelheidscontroles.

Snelheidscontroles
18 maart en 24 maart:

u Lasercontrole uitgevoerd op de Roskam in het 30 kilometergebied rond het tijdstip 14.00 en 14.15 uur en 
8.00 en 8.30 uur. Geen overtredingen waargenomen. Wel bestuurders aangesproken.

u Gezien de signalen vanuit de buurtbewoners gaan we in het nieuwe jaar nogmaals een controle uitvoeren 
op de Roskam ten tijde dat de kinderen naar de school gaan en weer worden opgehaald.

2 april:

u Lasercontrole uitgevoerd op de Zilverbaan tussen 10.00 en 11.00 uur

u In totaal 60 voertuigen gecontroleerd waarvan er 10 zijn geverbaliseerd.

15 juni:

u Lasercontrole uitgevoerd op de Zilverbaan. Er voor gekozen om vanaf overschrijding vanaf meer dan 70 
kilometer per uur ter verbaliseren.

u Totaal 295 voertuigen gecontroleerd
Waarschuwingen 50 maal. (dus overschrijdingen tussen de 50 en 70 kilometer per uur)
Verbalen 12 maal voor boven de 70 kilometer per uur
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Er is een app groep voor de hele wijk. In de toekomst moeten we wellicht hier wat 
kleinere groepen van gaan maken. Aanmelden kan via de QR code. Op de site staat 
ook een link: https://www.huysackers-veldhoven.nl/buurtpreventie/

Bij spoedmelding eerst 112 bellen daarna een 
berichti in de whatsappgroep plaatsen. Bij 
opvallende situatie (geen spoed) bel je eerst 0900-
8844 en stuur je een bericht in de whatsappgroep.

Buurtpreventie
u Grote Whatsapp groep voor de hele wijk

u S = Signaleer

u A = Alarmeer 112

u A = App je waarneming in de buurt

u R = Reageer: maak contact met de person (als dat veilig kan)

1. Meld in Whatsapp dat 112 al gebeld is

2. Let op taalgebruik

3. Speel geen eigen rechter en overtreedt geen regels/wetten

4. Versturen van foto’s is alleen toegestaan als het meerwaarde heeft bij een
signalement

5. Geen onderling contact of prive berichten
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Bij klachten over mobiel bereik eerst contact opnemen met jouw eigen provider. De 
gemeente is hierin geen partij. 

Er zijn bushaltes bij de rotonde. Het busbedrijf en de provincie bepalen de lijnen. De 
gemeente verzoekt 1 keer per jaar om lijn 403 door te trekken. Als er voldoende 
aanbod is wil het busbedrijf dat doen. Het kan hierdoor zeker nog wel lang duren.

De gemeente heeft contact opgenomen met PostNL voor een brievenbus. Vooralsnog 
geen reactie ontvangen.

De plannen van de GGZE voor Roskam 19 kwamen ook kort aan de orde. In principe is 
dit adres geen onderdeel van de buurt Huysackers. Op de informatieavond van 13 
december 2022 is voldoende informatie gedeeld. Door de vele meningen wil de 
buurtvereniging geen standpunt nemen. Wel zullen we informatie blijven geven over 
de toekomstige plannen.

Iedereen met een woonadres in de gemeente Veldhoven zal voor een hond de 
hondenbelasting moeten betalen. We snappen dat er geen faciliteiten zijn. Toch blijft 
de belasting een vereiste.

Overige onderwerpen

u Mobiel netwerk / bereik

u Bushalte, brievenbus

u GGZE op de Roskam 19

u Hondenbelasting betalen versus geen faciliteiten voor honden

u AED

u Eerste activiteit in 2023: nieuwjaarsborrel op vrijdag 6 januari
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We bedanken Kirsten en Roel voor het vele werk om de AED in de wijk te krijgen.

AED

u Vlasacker 1
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Op de site kun je je aanmelden. Bij voldoende belangstelling zullen we een cursus 
organiseren. Aanmelden: https://www.huysackers-veldhoven.nl/2022/10/05/aed-
reanimatiecursus/

AED - reanimatiecursus

u Na een geslaagde inzamelingsactie in de buurt hebben we het bedrag bij 
elkaar gekregen om een AED aan te schaffen. Inmiddels is de AED in gebruik

u Tijdens de inzamelingsactie kregen we vragen over wie de AED mag 
gebruiken. De hartstichting zegt daarover:

“Iedereen mag een AED gebruiken. Maar het is wel beter om dit te leren en 
oefenen tijdens een reanimatiecursus. Je leert hoe een AED werkt en je 
oefent met het aansluiten en bedienen. Als je dan een keer echt een AED 
moet gebruiken geeft dat zekerheid en gaan er geen kostbare minuten 
verloren.”

u We willen vanuit de buurtvereniging één of meerdere keren een 
reanimatiecursus organiseren. De kosten hiervoor zullen ongeveer 40 euro per 
persoon bedragen.
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De vereniging kan alleen mogelijk worden gemaakt door de leden van de vereniging.

Bedankt

u En graag horen we wat jullie van deze avond vonden

u Nog geen lid? Word lid van de buurtvereniging!
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Backup
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Wijken van Veldhoven
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Oorsprong wijk Zilverackers
De negen buurten

u Huysackers

u De Erven

u Het Gehucht

u Bosakker gehucht

u Villapark in het bos

u Bosgehucht

u Het Klooster

u Landschappelijke erven

u Wonen in de natuur
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Onze buurt Huysackers

430 woningen:

u Gasloos en nul-op-de-meter 
met zonnepanelen en 
warmtepompen

u Water zichtbaar afvoeren
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