Verslag van de wijkraadvergadering van 16 mei 2018
•
•
•

•

Aanwezig: Enny, Johan, Ton, Bert, Mart, Yvonne,Eric ten Brink,Renee en Anita
Gerritsen{huurdersvereniging} en Pauline Wijffels
Afwezig: Eric en Karin Rentmeester
Allereerst Pauline Wijffels: Zij sprak over dat woningen van het gas af moesten voor 20252030. Ze wil dat de wijkraad daar een pilot van maakt. We willen wel meewerken om
verschillende initiatieven te bundelen en groepsondersteuning geven bij ideeën. De
gemeente heeft hierbij ook een belangrijke taak.
De huurdersvereniging zei dat het onderwerp volledige aandacht heeft van de Leystromen.
Zonnepanelen voor alle huurders onmogelijk,want niet iedereen heeft een dak gericht op de
zon. Opties: windmolens en velden met zonnepanelen. Daar is het biodiversiteits team weer
geen voorstander van. Huizen isolatie kan wel overal. Kost veel maar is een goed begin.
Eric was terughoudend voor haar ideeën. Wel willen we in het najaar een informatieavond
organiseren voor de wijkbewoners. Het ligt allemaal zeer complex.
Informatieavond:DEC uitnodigen, Gemeente ,Leystromen .
Denk ook aan warmtepompen. Eric overlegt met DEC over informatieavond
De familie Gerritsen heeft het al druk genoeg en zijn daardoor niet beschikbaar voor de
Wijkraad.
31 Procent van de huurders leeft onder de armoedegrens.
1 Verslag van de vergadering van 11 april goedgekeurd
2 Lezing over energievoorziening in de Bunders op 17 April
Het ging veel over koopwoningen,weinig over huurwoningen. Weinig opkomst. Johan is
geweest. Gemeente loopt nog niet hard voor dit onderwerp. Het is ook nog prematuur om nu
al met plannen te komen.
3 Bijeenkomst COA met omwonenden 14 Mei
Yvonne geweest. Ik heb aangekaart dat ze de doorgedraaide mensen goed in de gaten
moeten houden want steekpartijen in Oisterwijk willen we niet. Ze doen dit wel maar
hebben geen mogelijkheid om ze een verbod op te leggen om het terrein te verlaten. De
alleenstaande jongeren worden als eerste allemaal gebracht naar Oisterwijk. Iedereen heeft
zijn eigen ervaringen waar ze om moeten leren gaan.
4 Voorlichtingsavond gemeente over Privacywet op 22 Mei
Mart Ermen, Eric ten Brink, Eric Rentmeester?,Johan en Yvonne gaan.
5 Wijkwandeling 3 Juni a.s
Posters opgehangen, ook in Haren en Moergestel (Karin Rentmeester voor gezorgd)
Ook zetten op Oisterwijknieuws.nl en in Nieuwsklok zetten. Verder heeft Enny dit al
helemaal geregeld met de stadgidsen.
6 ontmoetingsfeest in het wijkcentrum met andere culturen op 24 juni a.s.
De Rentmeesters niet aanwezig op de vergadering,dus vervalt dit punt.
7 Groen voor Grijs
Yvonne Gaat in gesprek met bestuur waterhoef over of ze meewerken met groen voor grijs.
Na enige aarzeling is er een tentmoment op 1 september.
Verder moet in najaar het Burghtweike klaargemaakt worden.
Gemeente snoeit en haalt op termijn asfalt weg. Gemeente zorgt voor haagje om containers
en draait de tafeltennistafel. Balletjes komen dan niet meer op straat.
Haalt Kerstboom weg en zet een kleinere terug.
Groen voor Grijs zorgt voor pergula en kruidentuintjes op hoogte.
Plantjes in brandgang grote flat bij Burghtweike zijn geplant .
Bankjes in plantsoen Nic van Eschstraat gezet.
8 Rondvraag
Maartje Gerrits (beweging voor ouderen) heeft 3 routes uitgezet voor ouderen:groene

route,de grijze route en de groen voor grijsroute. Overleg met Rabobank ,want ze zijn ook
leuk voor lunchwandelingen voor werkende mensen. Meer bekendheid aan geven.
Tom en Fareed willen voor statushouders wel fietstochten organiseren. Ook uitje naar
Brabants museum of openluchtmuseum. {ongeveer voor 19 mensen).
Eric wil eventueel wel sponsoren.
Bot avond 13 Juni bij Yvonne. Vanwege de ramadan uitgestelt tot in augustus.

