voor en door bewoners

Verslag van de Wijkraadvergadering van woensdag 15 mei 2019
Aanwezig: Eric ten Brink, Ton, Eric en Karin, Bert, Fareed, Enny en Marja
Aanwezige gasten: Johan en Cees

1. Verslag vergadering 17 april goedgekeurd met correctie van Bert dat de pergola niet van
staaldraad wordt gemaakt, maar van stalen buizen. De genoemde openbare plekken zijn
zogenaamde aanplakplekken.
Enny merkt op dat het smeren van de broodjes voor de ouderenmiddag goed verliep
ondanks dat het met minder mensen werd gedaan.
2. De posters voor de wijkwandeling zijn verdeeld en kunnen worden rondgebracht.
Eric ten Brink neemt contact op met de Nieuwsklok Joris v.d. Pijl voor publicatie.
Mentorhulp zal via Facebook publiceren.
Koffie na afloop tegen 16.00 uur is aangevraagd bij Wijkcentrum.
Eric vult aan dat hij zojuist de mededeling kreeg dat Joke en Piet de Bakker uit het bestuur
van Wijkgebouw de Waterhoef zijn gestapt.
3. Karin en Eric vertellen dat er goede belangstelling is voor Oisterwijk aan Tafel.
Diegenen die ramadan houden, zullen een pakketje meekrijgen.
De ontmoetingsmiddag van 23 juni in het Wijkgebouw Waterhoef krijgt als thema Syrië.
Er zal van Syrische hapjes, filmpjes, (kinder) optredens taalcafé en meer te genieten zijn.
Karin brengt flyers langs bij diegenen die zich daarvoor hebben gemeld.
Extra hulp bij opruimen is niet nodig. Na afloop gaat het meestal vanzelf met aanwezigen.
Eric ten Brink meldt dat de wijkraad de middag kan sponsoren.
Karin attendeert ons namens de Stichting Oisterwijk Centraal op de boodschappenactie bij
Jumbo die 3 juni weer van start gaat. Bepaalde artikelen kunnen aangekocht worden en
afgegeven bij de servicebalie. Met Pinksteren dit jaar zullen de tassen rondgedeeld worden
aan een ieder waarvan we weten dat deze dat goed kan gebruiken. Vorig jaar konden 76
tassen gevuld worden.
4. Wethouder Vatta zal onze vergadering bezoeken op woensdag 11 september. Om 20.00 uur
zullen we haar ontvangen. Dat geeft ons de tijd lopende zaken eerst te regelen. Over de
inhoud behoeven geen afspraken te worden gemaakt. We zullen de wethouder laten horen
wat er zoal speelt binnen de wijk.
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5. Vergaderdata voor het najaar zijn vastgesteld op de woensdagen 11 september, 09 oktober,
13 november en 11 december. Voortaan om 19.30 uur te starten.
De laatste bijeenkomst(BOT) zal op 19 juni zijn i.p.v. 12 juni. Vanaf 19.30 zijn we welkom bij
Eric aan de Esschebaan nummer 36.

6. Rondvraag:
Bert laat z.s.m. de aanvangstijd weten van de officiële opening van het Burghtweike op 22
juni.
Bert attendeert ons op een door het B-team te organiseren Natuurmarkt op 13 juli waar alle
verenigingen op natuur/sociaal gebied zich mogen presenteren. Flyers volgen.
Eric en Karin gaan een coördinator en info-plek/moment regelen bij de schoffelsessies. Dit
i.v.m. de afvoer van het afval en andere huishoudelijke zaken ter plaatse.
Cees is met José Botermans van Leystromen in overleg t.a.v. een materialendepot. Hij
ontvangt van Eric ten Brink een overzicht van adressen t.b.v. de flyers.
Fareed vertelt over de discussieavond van het AZC. Wanneer er problemen zijn/overlast
jongeren of anders in het dorp, dan blijkt dat het niet altijd gecommuniceerd wordt bij de
andere bewoners. Hoe dit en één en ander verder werkt in onze samenleving is voor
verantwoordelijkheid van het COA. Aangeraden wordt dat Fareed het daar gaat melden.
Tevens worden we geattendeerd op de hoorzitting t.a.v. het AZC in den Boogaart te
Moergestel op 23 mei.
Ton geeft aan een kunstwerk te willen realiseren op de Terburghtweg. Bijvoorbeeld een
muurschildering aan de zijkant van het flatgebouw. Een leuk idee. Eric adviseert hem een
enquête te houden onder alle bewoners om de belangstelling te onderzoeken. Draagkracht
qua werk en financiën zullen waarschijnlijk vanuit eigen initiatief van de betrokken bewoners
gerealiseerd moeten worden.
Tevens vraagt Ton zich af of het handig is de leden van de Wijkraad via een verkiezing aan te
stellen. Een begin kan gemaakt worden met het zoeken naar belangstellenden voor de
Wijkraad. Enny vraagt of we openbaar kunnen gaan werven.
-0-

