voor en door bewoners
Verslag van de Wijkraadvergadering van woensdag 17 april 2019
Met extra ingebrachte agendapunten
Aanwezig: Eric ten Brink, Ton, Fareed, Bert, Enny en Marja
Aanwezige gast: Johan
Afwezig: Eric Rentmeester en Karin

1. Verslag vergadering 13 maart goedgekeurd
2. Wijkwandeling 02 juni
50 stuks aankondigingen voor wijkwandeling worden gedrukt. Op de vergadering van 15 mei
spreken we verder af waar we gaan ophangen en door wie. Aanvullingen op
eerdergenoemde adressen volgen op 15 mei. Marja neemt lijst mee.
Nieuwsklok vermelding dient geregeld te worden ca. 2 weken tevoren.
3. Veiligheid
Op de vraag of er behoefte is aan meer informatie en eventuele aansluiting op landelijke
week voor de veiligheid, gaat Marja t.z.t. informatie inwinnen bij de betreffende persoon bij
de Gemeente Coen Schollen.
Wat betreft de technische veiligheid (voorzieningen) , daar is in de wijk al eerder een avond
voor georganiseerd welke goed bezocht werd. Een volgend keer kunnen we de sociale
veiligheid (hoe voel je je thuis en in je straat) ook meenemen in de organisatie.
Wat betreft de veiligheid m.b.t. de goederentrein wordt aangeraden mensen zoveel mogelijk
te stimuleren zich aan te sluiten op het burgernet. Bij calamiteiten is dat toch de snelste
manier om de juiste informatie en aanwijzingen van gemeente en politie te ontvangen.
4. Groen voor Grijs
Bert doet verslag van de vorderingen. Notariële stukken zijn inmiddels in orde.
Bankrekeningnummer volgt.
Eric geeft aan dat er ruimte in de begroting is voor pergola Burghtweike. Bert maakt offerte
voor de nieuwe bogen. In plaats van kastanje hout wordt deze nu gemaakt van staaldraad.
Offerte wordt besproken op vergadering 15 mei
De kruidentafels zijn klaar. 22 juni zal de officiële opening plaatsvinden.
Bert geeft nog aan dat vrijwilligers altijd zeer welkom zijn. Eenieder die een handig iemand
weet voor kleine of grote tuinklussen kan dat aanmelden bij Bert.
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5. Evaluatie ouderenmiddag 17 maart
Passief zitten aan lange tafels zou heroverwogen kunnen worden. Wellicht in een overleg
met Joke de Bakker en/of Piet Meeuwis. Een andere opstelling waarbij mensen zelf of voor
elkaar hapjes halen stimuleert bewegen en ontmoeting andere mensen. Enny geeft aan dat
bij het smeren van de broodjes meer mensen aanwezig hadden mogen zijn. We gaan
nadenken om volgend jaar de middag weer rondom een thema te organiseren.
6. De ontmoetingsmiddag van 23 juni
Deze wordt op de volgende vergadering besproken door Karin en Eric. Het ontmoetingsfeest
in de Coppele was goed bezocht en gezellig.
7. Oisterwijk aan tafel 19 mei
Uitnodigingen uitgedeeld en neergelegd in Wijkgebouw. Is bedoeld voor mensen in
eenzaamheid, dementie of anderszins aandacht behoeftig. Iedereen welkom zolang er plaats
is.
8. Rondvraag
Fareed vertelt over zijn herstel. Er is een vraag van in/uitschrijving uit Stichting waarbij wij
hem adviseerden dit te overleggen met Karin na terugkomst vakantie. Wellicht vanwege
verlopen zittingstermijn?
Ton vraagt zich af of er voor jongeren of jongere mensen niet meer gedaan kan worden
naast-zoals er de seniorenactiviteiten zijn. Het aanbod in Oisterwijk is best groot en
besproken wordt dat mensen wellicht in deze gestimuleerd kunnen worden tot actief
deelnemen in divers aanbod.
Enny vraagt zich af of Cees Potters de foto’s heeft gevonden en neemt zelf contact op
hierover t.b.v. de wijkwandeling.
Tevens constateert zij dat de Kuipersstraat zo mooi opgeknapt is.
Bert vertelt dat hij zich sterk gaat maken tot het creëren van circa 5 á 10 openbare plekken in
de wijk. Een insecten/bijenhotel met aan de achter- c.q. voorzijde een bord voor sociale
buurtmededelingen. Bij elke plek dient wel iemand in de buurt te wonen die er
verantwoordelijkheid voor wil nemen. Hij gaat aan de slag met een voorbeeld.
Eric neemt contact op met Piet Meeuwis (of secretaris Jan de Kort) in verband met de
vergaderdata die kennelijk niet goed genoteerd stonden.
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Volgende vergadering woensdag 15 mei.
Afsluiting seizoen 12 juni op nader te bepalen locatie
Agendapunten graag doorgeven aan Marja per e-mail vóór 10 mei aanstaande
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