Verslag van de Wijkraadvergadering van 15 November 2017
Aanwezig: Karin en Eric Rentmeester, Enny, Bert, Eric ten Brink, Yvonne en Johan
Fareed komt later. Heeft eerst andere verplichtingen
Afwezig: Tom Thomasse
1 Verslag vergadering van 11 oktober 2017
goedgekeurd, Enny legt de discussie over de bijdrage van de wijkraad aan Oisterwijk Centraal nog
eens goed uit aan Eric en Karin. Enny zat er een beetje mee. Karin en Eric begrepen het.
2 Groen voor grijs
5 Mensen hebben zich aangemeld voor onderhoud brandgang bij grote flat bij het Burghtweike
Biodiversiteitsteam heeft dit jaar nog geld in potje. Bert wil voor het eind van het jaar nog een plan
indienen. Anders is het geld niet meer beschikbaar. In de Nic. Van Eschstraat aan het eind van de
Boxtelse straat willen de bewoners wel fruitbomen . Er is al een tekening gemaakt. Bert vraagt hem
op bij Jose Botermans en overlegt met Jasperina. Renee Gerritsen is de initiatiefnemer bij dit plan
[bewoner] .Het gaat om ongeveer 10 huizen.
Andere mogelijke projecten: plantjes bij bomen in de Peperstraat, Toegang naar ingang
Wijkcentrum vanuit de Terburghtweg rechtstreeks naar de voordeur.
2 December Tentmoment van 11.00-12.00 uur bij de Nic van Eschstraat. Aan Liesbeth van de
gemeente mededelen dat wij daaraan gaan beginnen.
16 December: Kerstbeleving op het Trefpunt (Burghtakkerdreef) van 14.00- 17.00 uur.
Hierbij snert,roggebrood,koekjes bakken. De pergola ,tuinbank en de houten boom van de kinderen
van de Tovervogel moet er dan ook staan.
Pannaveldje blijft voorlopig staan.
3 Oisterwijkse uitdaging op 26 oktober
Yvonne vindt het jammer dat ze er niet geweest is. Ze was graag op zoek gegaan naar een bedrijf
met een sproeiwagen om Bert Klerks een beetje te ontlasten om de plantjes van Groen voor Grijs bij
grote droogte te besproeien. Yvonne gaat navraag doen bij de Oisterwijkse uitdaging.
www.oisterwijkseuitdaging.nl
4 Informatieavond Sensoor op 14 November 2017
Weinig opkomst. Het pluspunt is dat we 1500 flyers rondgedeeld hebben ,zodat de mensen in ieder
geval op de hoogte zijn wat Sensoor is en doet.[een luisterend oor bieden]. Sensoor betaalt mee aan
de flyers. We hadden de folder eerder op internet moeten zetten.
5 Website
schuiven we door. Let op! Facebook hoort daar ook bij.
6 Bloemen voor Piet Meeuwis
Yvonne is op ziekenbezoek geweest.
7 Ouderenmiddag 2018
Deze is eind Februari of begin Maart. Eric ten Brink maakt afspraak met de gemeente over het
verkrijgen van de adressen. Denk ook aan de seniorenpagina in de Nieuwsklok!
Mensen moeten zich aanmelden . Vol is vol
8 Rondvraag
Fareed was later op de vergadering. Hij heeft een asielzoeker ,die op het punt stond uitgezet te
worden , geholpen bij de procedure in Den Haag.
In 2018 beginnen de vergaderingen om 20.00 uur en niet om 19.30 uur. Dit is een beslissing van het
wijkcentrum bestuur. Verder geen bijzonderheden.

