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Jaarverslag 2019
Algemeen
De Wijkraad vergaderde in 2019 in totaal 8 keer. Tijdens deze vergaderingen
werden de diverse activiteiten voorbereid. Ook rapporteerden de leden over hun
inbreng bij diverse door gemeente- of andere organisaties georganiseerde
leefbaarheids-projecten in de wijk en in de gemeente.
Informatieavonden
In 2019 hebben we voor de wijkbewoners de volgende informatieavonden
georganiseerd.
• Op 14 mei een bijeenkomst Samen met het COA.
• Het vervolg van Groen voor Grijs met de opening van het Burghtweike op
22 juni.
Kwetsbare ouderen in de Wijk Groen voor Grijs
De plannen worden steeds verder uitgewerkt en de bewoners worden
gestimuleerd om te participeren.
Samen wordt gekeken waar en hoe de groenstructuur binnen de wijk en de buurt
duurzamer en vriendelijker kan worden gemaakt voor kwetsbare ouderen.
Contactmiddag voor de senioren
Op 17 maart heeft het Wijkcentrum Waterhoef samen met de Wijkraad in goede
samenwerking een ouderenmiddag gehouden voor de senioren in de wijk
Waterhoef. Het thema was "Hoe herken ik eenzaamheid in mijn omgeving".
Deze middag werd tevens ondersteund door de plaatselijke EHBO en werd zoals
gewoonlijk druk bezocht.
Ontmoetingsmiddag allochtonen en autochtonen
Op 23 juni heeft Mentorhulp samen met het COA en Vluchtelingenwerk, het
Wijkcentrum De Waterhoef èn met de Wijkraad in goede samenwerking een
ontmoetingsmiddag georganiseerd voor de verschillende bevolkingsgroepen in
de wijk Waterhoef. Er waren ongeveer 100 mensen aanwezig.
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Wijkwandeling
Op 2 juni heeft de wijkraad al voor de zesde keer een wandeling door de Wijk
Waterhoef georganiseerd, waarbij de geschiedenis van de wijk gepresenteerd
werd. De start was om 14.00 uur bij de Joanneskerk en er waren 12 mensen bij
aanwezig.
Overige activiteiten
Naast de kernactiviteiten hebben de wijkraadleden geparticipeerd in diverse
door de gemeente opgestarte projecten of overlegstructuren. Ze worden
hieronder in willekeurige volgorde genoemd:
 Ondersteuning mentorhulp Oisterwijk
 Welkomstkoffie bij informatieavonden met mentorhulp en bijdragen in de
flyers
 Overleg met gemeente en bewoners over de verkeersituaties in de
Boxtelsebaan, Johannes Lenartzstraat en de Peperstraat.
 Overleg in het wijknetwerk Waterhoef
 Verkeersveiligheid in de Peperstraat
 Sociale media zoals Facebook en eigen website www.
Wijkraadwaterhoef.nl.
Samenstelling van de Wijkraad.
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