voor en door bewoners
Verslag van de Wijkraad vergadering van 13 maart 2019
Aanwezig: Ton, Enny, Bert, Johan en Eric ten Brink.
Afwezig: Fareed, Bert, Eric en Karin Rentmeester.
Aanwezige gasten: Johan en Cees Potters.
Voorafgaand aan het afwerken van de agenda een kennismakingsrondje voor en door alle
aanwezigen. Eric vertelt over de geschiedenis van de Wijkraad
1. Verslag van de vergadering van 13 februari 2019
Goedgekeurd met als opmerking dat een informatieavond Energie op dit moment geen
handige zet is gezien de actuele maatschappelijke onrust.
2. Ouderenmiddag Wijkcentrum Waterhoef 17 maart
-Bereiken we iedereen met de uitnodiging? De gemeente Oisterwijk kan en mag immers
geen nieuwe adressen doorgeven van 65+ ‘ers i.v.m. de wet op de privacy. Dit blijft een
belangrijk aandachtspunt.
-Hulp zoals afgesproken in verslag vergadering 13 februari. Toevoeging: na afloop hulp Marja
3. Wijkwandeling op 02 juni
-Enny stelt voor daarin de Struikelstenen en Oisterwijk 75 jaar bevrijd mee te nemen als
thema.
Eric gaat akkoord met dien verstande dat de oorlog niet te zwaar benadrukt zal worden.
-Het streven is een wandeltijd van 1 ½ uur
4. Ontmoetingsmiddag 23 juni met de verschillende nationaliteiten
Eric en Karin Rentmeester zijn bezig met de organisatie
5. Groen voor Grijs Oisterwijk
Bert heeft de organisatie met zijn team (waaronder Cees) goed op de rit.
In principe zijn hier geen werkzaamheden meer voor de Wijkraad.
6. Versterking bestuur
-Eric gaat aan Karin en Eric R. vragen of zij willen informeren hoe het met Fareed is.
-Eric vertelt in het kort wat verwacht wordt van de secretaris. Zoals verslagen maken, handen spandiensten en een kritische blik op de website met name t.b.v. de teksten.
-Marja besluit het secretariaatswerk aan te nemen.
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7. Rondvraag
-Ton vraagt of we wethouder Vatta zullen uitnodigen ter kennismaking met de Wijkraad.
Eric nodigt haar uit voor de vergaderingen.
-Cees heeft wellicht interessante oude foto’s van Oisterwijk voor de wandeling en/of voor de
website
-Enny waardeert de interesse van Cees in de Wijkraad.
-Marja informeert naar wie er verantwoordelijk is voor de veiligheid in de wijk. Dit wordt
verwezen naar de gemeente en/of buurtbeheer.
-Eric geeft aan blij te zijn met versterking van Marja in het bestuur.
-Johan heeft geen vraag.
De volgende vergadering staat gepland op 17 april om 20.00 uur

verslag wijkraadvergadering 13 maart 2019

1 van 2

