voor en door bewoners
Verslag van de Wijkraad vergadering van 12 december 2018
Aanwezig: Eric Rentmeester, Ton, Enny, Bert, Eric ten Brink, Yvonne, Fareed en Johan
Afwezig: Karin
1. Verslag van de vergadering van 14 november:
Goedgekeurd
2. Informatieavond DEC

Eric heeft met DEC gesproken. Zij willen wel dat de bewoners er actief bij betrokken zijn.
We moeten dus contactpersonen hebben (5 of 6 mensen) die actief met DEC mee willen
werken. Ook na de informatieavond. Zeer belangrijk. Het is echt nodig voor de toekomst!
3. Oisterwijk trilt

Er waren ongeveer 200 mensen. Onderzoekbureau kwam met grafieken. De treinen rijden
harder in Oisterwijk. De wissels zijn weg, spoorwissels zijn van beton en niet meer van
hout, daardoor geen geluidsdemping, Meer treinen rijden over traject, geen helemaal
ronde wielen meer. Allemaal nadelen. Er zijn dus technische en economische problemen.
De trillingen zijn merkbaar tot 25 meter van het spoor en 25 cm diepte in de grond. Prorail
gaf toe maar zag binnen 4 jaar geen oplossing. Actiegroep blijft actief.
4. Oudere middag

Eric stelt voor 17 maart. Probleem: we krijgen geen adressen van de gemeente meer. We
gebruiken een lijst uit 2017. Niet optimaal. Geen nieuwe ouderen en sterfgevallen. Bericht
in de Nieuwsklok? Eric bespreekt het met het wijkcentrum. Moeten we de hele wijk
flyeren?
5. Groen voor Grijs

Jasperina en Yvonne stoppen per 1 Januari. Bert zoekt vrijwilligers. Wil het wel realiseren
en zoekt ergens een potje geld hiervoor. Groen voor Grijs is officieel gestopt op 1 Januari
2019. Jose Botermans en Joop van Hezik en Eric Rentmeester willen wel meewerken. Eric
ten Brink wel wat bijdragen aan de kosten. Bert wil onder de naam Groen voor Grijs
Waterhoef verder gaan.
6. Bestuursuitbreiding

Yvonne stopt met de wijkraad per 1 Januari 2019. Ze werd bedankt met een cadeaubon
om uit eten te gaan. Veel lovende woorden. Dank hiervoor. Ik heb het 15 jaar gedaan.
Nieuwe mensen zeer welkom. Yvonne trakteerde op gebak. Ton had een oorkonde voor
Yvonne gemaakt. Mensen bedankt.
7. Wat verder ter tafel komt
Geen reactie
8. Rondvraag

Enny: Groep in Oisterwijk is bezig met een huis voor de toekomst:
Historie,natuur,educatie,erfgoed.
Bert: Mensen activeren om de stoep voor eigen huis schoon te houden (b.v sneeuwvrij).
Bericht in de Nieuwsklok zetten? Stadsdichter een gedicht hierover laten maken? Het is
een burgerplicht.
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