Verslag van de Wijkraadvergadering van 11 Oktober 2017
Aanwezig: Eric, Enny, Yvonne, Fareed, Tom Thomasse
Afwezig met bericht: Eric en Karin Rentmeester, Bert Klerks
Extra punten voor de vergadering aangedragen door Karin Rentmeester:
Website, Beursvloer op a.s. 26 Oktober , Pannaveldje
1 Verslag van de vergadering van 20 September . Enny wil een toevoeging bij punt 5 (Groen voor
Grijs). Yvonne heeft voor haar inzet voor Groen voor Grijs een aquarel De Groene Eekhoorn
gekregen van het Biodiversiteitsteam. We moeten ook Bert hierbij niet vergeten voor zijn inzet.
2 Burendag 23 September 2017. Deze dag houden we erin.
Bij Tom's flat was er een barbecue. Ze hadden zelf de subsidie aangevraagd. Klein foutje was dat
niet iedereen was uitgenodigd. Verder prima door de bewoners georganiseerd.
3 Informatieavond (geen dag) Sensoor op 14 November a.s.
Yvonne maakt samen met Sensoor de flyer en zorgt voor het drukken (1520 stuks)
Erna helpende handjes gevraagd voor het rondbrengen.
4 Opvolger voor Ankie voor de website
Eric ten Brink gaat het misschien doen. Hij neemt contact op met Ankie. Ad Droog, die mede met
Ankie de website heeft opgezet, is bekend bij Eric. Karin mist enkele gegevens erop. Volgende
vergadering komen we op terug.
5 Groen voor Grijs
23 Oktober staat er weer een vergadering gepland.
Pannaveldje sluiten of openhouden?
Eric ten Brink neemt telefonisch contact op met Astrid van Oosterhout van de gemeente. We halen
het pannaveldje niet zomaar weg maar als de overlast blijft gaat het weg. We zitten er bovenop.
6 Bloemen voor Piet Meeuwis.
Deze is wegens ziekte langdurig uitgeschakeld . Yvonne gaat namens de Wijkraad bloemen
brengen.
7 Ouderendag 2018
Nog een beetje prematuur. Punt voor volgende vergadering.
7a Subsidie voor de Wijkraad aangevraagd en verstuurd door Eric ten Brink. Tussen 1 Oktober en 1
November moet die aangevraagd worden. Activiteitenplan en begroting voor 2018 erbij gedaan.
We geven indirect 450-500 euro aan Oisterwijk Centraal. We gaan bij hun activiteiten meer
bijdragen dan alleen het betalen van koffie en thee. Na forse discussie met Enny of dat mag heeft de
vergadering uiteindelijk toegestemd. Enny wil het zuiver houden. Prima! Eric ten Brink wil graag
het bankrekeningnummer van Fareed en Tom Thomasse.
8 Rondvraag
Tom opperde om na de informatieavond over brandveiligheid ook te kijken naar de
inbraakbeveiliging. Hebben we al een informatieavond over gehad.

