Verslag van de Wijkraadvergadering van 20 september 2017
Aanwezig: Brigitte van der Pluijm [Sensoor], Eric, de Rentmeesters, Ankie, Enny, Ton, Fareed en
Yvonne
Afwezig met bericht: Astrid van Oosterhout en Ria Vissers
1 Sensoor. Brigitte van der Pluijm
Eric Rentmeester heeft het eerste contact gelegd met Sensoor. We willen een informatieavond over
Sensoor. Sensoor is een organisatie van vrijwilligers ,die 24 uur per dag een luisterend oor zonder
oordeel bieden door de telefoon. Ze hebben telefoondiensten. 1 keer per maand weekenddienst en 1
keer per maand nachtdienst. Telefoon en chat voor kort contact en e-mail voor langdurig contact.
Soms is het contact kort en is de beller weer rustig. In crisissituatie b.v. bij zelfmoordneiging een
goed gesprek ,eventueel doorverwijzing. Dit is geen doorsnee.
Indeling avond:
1 Wat is Sensoor
2 Brigitte vertelt hoe zo'n dienst er nu uit ziet. Concreet.
3 vragen en antwoorden
Voor flyer: logo's opsturen. In flyer ook mantelzorgers en ouders vermelden.[voor hen ook
belangrijk].Zij maken een pdf bestand ,duurt 2 weken. Eventuele data's: 3 oktober, 7 of 14 nov.
2 Verslag vergadering 17 Mei 2017 goedgekeurd
3 Ontmoetingsfeest in de Waterhoef op 12 mei 2017
geslaagd,kinderen ingeschakeld, ongedwongen, voor herhaling vatbaar.
4 Officiële opening Burgakkerdreef op 30 juni 2017
geslaagd,leuk,nat, frietjes prima. Yvonne vond het iets te vroeg. De Pergola en de zitbanken staan er
nog niet en 2 borders zijn nog niet ingezaaid. De officiële naam van het plein is nu Het Trefpunt
5 Groen voor Grijs
A Burgtakkerdreef
28 september weer schoffelmoment. De ingezaaide border met wilde bloemen is 3 keer
weggeschoffeld. Volgend voorjaar nieuwe poging. Geluidsoverlast wel aanwezig. Hangjongeren
onder controle? Blijft punt van aandacht. Eric ten Brink benadert de burgermeester.
B Tentmoment Van Leijstromen op 16 September 2017 op het Burgtweike.
Uitkomsten hiervan horen we morgen.
C Geveltuintjes Kuiperstraat zomer 2017.
Aanleg is prima gegaan met hulp ven Bert en Jeroen Nouwens
Er moet nog 1 geveltuintje aangelegd worden op de Terburghtweg
Kuiperstraat: nog een klein haagje aan de straat zodat de ballen van het pannaveldje niet op de
auto's en op de straat komen. Dit in overleg met gemeente en bewoners.
6 Afscheid Ankie
Bedankt voor alles. Als dank grote bos bloemen van de wijkraad. De updates van de website nemen
elke week 1 tot 2 uur in beslag. Ankie doet het als overgangsperiode nog tot eind dit jaar.
7 Rondvraag
Activiteiten: 2 informatieavonden per jaar, wijkwandeling, ouderenmaaltijd, ontmoetingsdag en
groen voor grijs. Mogelijk een informatieavond over:
1 Hoe trainen we de hersenen
2 Bijzondere mensen uit de wijk [beeldverhaal van 2 Syriërs uit de wijk ] .Asielzoekers ook
uitnodigen. Als titel : Bijzondere mensen uit de wijk.[andere mensen ook mogelijk}
3 i.v.m. gemeenteraadsverkiezing in 2018 de politieke partijen hun zegje laten doen.[idee van Tom }

