
Bewonerscommissie Apostelwijk
De leden van de bewonerscommissie kwamen voor hun overleg in 2019 2 keer bij
elkaar.
In deze vergaderingen werd de situatie in en rond de Apostelwijk besproken. 
Leden brachten signaleerde problemen van huurders naar voren. 
Belangrijkste item was dat de leden zich zorgen maakten over de toewijzing van 
woningen aan zgn. statushouders. Niet over het aantal ( al ligt daar ook wel een 
aandachtspunt ! ) of het land van herkomst maar meer om te voorkomen dat er 
clusters van dezelfde doelgroepen ontstonden. De ervaring was dat 
statushouders te veel en te dicht bij elkaar werden toegewezen. Een brandbrief 
aan de directie van Wocom werd opgesteld en na enig aandringen van onze kant 
werd alsnog door Wocom hierop gereageerd. Hopelijk krijgt het “ probleem “ 
zodoende de nodige aandacht. We houden de vinger aan de pols !
Na een schouw samen met wocom buurtbeheerder Paul Aarts werden diverse 
zaken aangekaart. Een van die was de “bewuste” boom op de hoek 
Troelstrastraat / Thorbeckestraat, die is inmiddels verdwenen. Niet alles is 
“opgelost” maar de schouw was weer ingevoerd wat een goed initiatief is / blijft.
Ook kwam in 2019 een einde aan de herinrichting van de Goorloopzone. De 
Apostelwijk is verrijkt met een stukje ecologisch groen waar we als bewoners nog
veel plezier aan kunnen hebben. In juni 2019 was de officiële opening.
Verder waren er in 2019 geen schokkende ontwikkelingen en is de leefbaarheid 
en aandacht voro de woonomgeving een constant aandachtspunt. Samen met de
werkgroep buurtpreventie en buurtvereniging Apostelwijk. 
Samenstelling Bewonerscommissie Apostelwijk;
Mieke van Dungen ( vz/secr. ), Marinus van Bragt ( penningmeester ), Tonny de 
Groot, Annelies Johann, Berry Smits, Simone de Groot, Mevr. Lorenzo, Evert 
Ridderhof. 



          



                    Verslag over 2019  van de commissie Kroon-
Krollaan
In het afgelopen jaar  is het goed wonen geweest in onze wijk ; 
er is een gesprek geweest  met de wijkraad in Mierlo Hout over 
een eventuele samenwerking met de buurt vereniging uit de 
Burgemeester Krollaan zeker in verband  met de 
veiligheidsaspecten in de huidige tijd waarvan  men opmerkt de
steeds ingewikkeld wordende maatschappij.  Ook het 
deelnemen aan de App groep was een voorstel. Helaas is er tot 
op dit moment niet van gekomen.  Er is zelfs een bijeenkomst 
geweest met afgevaardigden van de politie en de LEV groep op 
het speelveld aan de Rietkerklaan. Ook het gesprek over het 
fietspad en verbinding naar Eindhoven die langs de Dreeslaan 
en de Schermerhorn laan  loopt heeft geen resultaat gehad. Er 
wordt vaak door gemotoriseerd verkeer,  zoals bromfietsen en 
scooters  veel te hard gereden. Zeer gevaarlijk ook voor de 
wandelaars die ter plekke hun hond uitlaten omdat door de 
gemeente destijds vlak langs de fietspad ook een uitlaatstrook 
is gemaakt. In 2019 is positief dat in onze wijk eindelijk door de 
gemeente de beplanting zo links en rechts is gesnoeid . De 
wens van de verwijdering van de hagen in de Schermerhornlaan
blijft aanwezig.  Indien iemand zich geroepen voelt om in de 
commissie plaats te nemen, hij of zij is welkom. Verder blijft het
over het algemeen vrij rustig en fijn om in Kroon-Krollaan te 
wonen en te vertoeven.   
Cor Rooijackers, bestuurslid/deelnemer


