voor en door bewoners
Verslag van de Wijkraad vergadering van 17 Januari 2018
Aanwezig: Eric, Yvonne, Enny, Ton, Johan, Eric Rentmeester en Bert
Afwezig: Karin Rentmeester en Fareed
Even een huishoudelijke mededeling: we gaan korter vergaderen n.l van 20.00 tot 21.30 uur.
1 Verslag vergadering van 13 december 2017
WOP mensen zijn mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt.
Deze gaan niet zelf meewerken, maar b.v met schoffelmomenten waar ze bij uitgenodigd worden,
kunnen ze wel zien hoe het moet. Verslag van 13 december 2017 goedgekeurd.
2 Evaluatie AZC bijeenkomst van 28 November 2017, inhaalpunt van vergadering 13 December
2017
De fietsen van de AZC mensen hebben rode fietstassen. Bandreflectoren doen het vaak niet. De
fietsen hebben achterop een nummer waardoor het AZC kan zien aan wie ze zijn uitgeleend. Bij
aanrijdingen of letsel gewoon de politie inschakelen.
3 Planning ouderendag
Deze is 11 Maart 2018 . Omstreeks carnaval de flyers rondbrengen. Voor 4 Maart aanmelden. Eric
heeft uitnodiging gemaakt en Yvonne zorgt voor het drukken. 600 stuks. Adressen krijgen we niet
meer van de gemeente . Alle organisatoren in heel Oisterwijk ,die wat voor de ouderen doen zitten
hiermee. Ook uitnodigingen neerleggen bij Amaliahof en De Vloet. {oude wijkbewoners]
4 Evaluatie Kerstviering : 16 December op de Burgtakkerdreef
koud, regen enz. dankzij tent en vuurkorven toch nog 25-30 mensen
5 Groen voor Grijs
De Burgtakkerdreef is af, alleen moet de pergola nog geplaatst worden.
Tekening voor de Nicolaas van Eschstraat [fruitbomen en bloemen en bankje] in behandeling.
De Leystromen wil de steeg tussen Kuiperstraat en Haammakerstraat op verzoek van de
omwonenden in Maart opknappen en beplanten.
Iedereen vindt dat Joop van Hezik met geld over de brug moet komen,want de onkosten lopen op.
Yvonne stuurt de plannen voor 2018 naar Wageningen voor 23 Januari.
Bij de Nic. Van Eschstraat in maart fruitbomen planten. Ook de heg bij pannaveld Kuiperstraat
zetten.
6 Uitbreiding ledenaantal wijkraadleden
Iedereen die geïnteresseerd is en eens wil meedenken is van harte welkom op de
wijkraadvergadering. Deze data's staan op de website van de Wijkraad Waterhoef, ook de verslagen
van de vergadering staat erop. Ook op Facebook is het allemaal te vinden.
7 Rondvraag
In Mei organiseren we weer een wijkwandeling.
Elk jaar proberen we er iets nieuws in te brengen b.v een ander stuk van de wijk). Enny van Helden
gaat hierbij samenwerken met Helene Groenland.
Wij zijn op zoek naar foto's uit de wijk. Hierbij hebben we graag een beschrijving van de historie
erbij. Op website komen de verslagen en agenda's te staan . {Eric ten Brink}

