voor en door bewoners
Verslag wijkraadvergadering woensdag 11 september, 2019
Aanwezig: Eric ten Brink, Eric Rentmeester, Bert, Ton, Enny en Marja
Afwezig: Karin, Cees, Johan en Fareed
Verslag vergadering 15 mei goedgekeurd.
1. Ontvangst wethouder Vatta uitgesteld wegens ziekte
2. Eric ten Brink houdt inleiding over functioneren voorzitter en algemeen over de wijkraad en
vraagt de aanwezigen na te denken hoe we verder willen. We komen daarop terug in de
vergadering van 9 oktober. We bereiden een enquete voor, waarmee we wensen en
behoeften gaan peilen onder een aantal inwoners van de wijk t.a.v. de wijkraad.
Eric gaat bekijken hoe we op Facebook onze raad kunnen profileren.
Voor de subsidie aanvraag wordt uitgegaan van 2 evenementen in voorjaar en najaar.
Klerks tuinen(GvG) en Mentorhulp worden verzocht hun declaraties t.a.v. de subsidie vanuit
de wijkraad zo spoedig mogelijk schriftelijk, dan wel per per e-mail in te dienen.
3. Bert doet verslag over de ontwikkelingen van Groen voor Grijs, de opening van het
Burghtweike en de zoektocht naar sponsoren voor o.a. brandgangen, beukendreef,
fruitpluktuin, grondwerk etc.
Marja gaat namens de raad in gesprek met gemeente t.a.v. klachten functioneren geplaatste
heg bij voetbalveldje hoek Kuiperstraat/terburghtweg.
Eric R. doet verslag o.a. over Vrouwendag en het nut daarvan. Tevens aandacht voor Sociaal
Huis in week van de verbinding 17 september. Zie Nieuwsklok en/of website.
4. T.a.v. de openbare Plèkplek is het voorstel 1 bijenkast als pilot te plaatsen op het
Kuiperveldje. Zal januari of februari worden. Kosten per kast worden geschat op 185 á 200
euro, hetgeen betaald kan worden uit de kas van de wijkraad. Totaal denken we aan 5
plekken voor de toekomst. De bedoeling is dat deze gebruikt worden door inwoners van de
wijk voor niet-commerciële en niet-politieke doeleinden.
5. Wat betreft de brandveiligheid in de flats aan de Terburghtweg is het advies om zelf
maatregelen te nemen zoals aangegeven door de woningbouw en/of de brandweer.
We overwegen een themamiddag of avond met thema de veiligheid in de buurt t.a.v.de
overlast van de drugshandel. Marja overlegt met gemeente en/of wijkagent hoe we e.e.a.
kunnen vormgeven en of we op hun medewerking kunnen rekenen.
6. N.v.t. zie punt 1
7. Zie punt 2
8. Volgende vergaderdata zijn 09 oktober, 13 november en 11 december 2019.
We gaan voortaan starten om 19.30. Bert kan eventueel wat later aanschuiven.
9. Rondvraag/verslag zomer : Ton vertelt over geslaagd buurtfeest. Enny overlegt over enquete
Burgerpanel ta.v. handhaving : Wat zijn wensen en waar lopen we tegenaan ? Bert wil graag
aandacht voor meer composthopen. Overleg volgt evenals over ontbreken vuilnisbak bij
bankje Esschebaan. Fareed is ziekgemeld en gaat hopelijk hulp vragen. Open dag van COA op
28 september is rondgemaild.
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