voor en door bewoners
Verslag van de Wijkraad vergadering van 13 december 2017
Aanwezig: Karin en Eric Rentmeester, Ton, Enny, Bert, Eric ten Brink, Yvonne en Johan
Afwezig: Yvonne, Karin en Fareed. Johan kwam wat later.
1 Verslag vergadering van 11 oktober 2017
Goedgekeurd, Tom Thomasse geeft aan dat zijn naam Ton is.
2 Groen voor grijs
Bijeenkomst aan de Nicolaas van Eschstraat was een succes plan is gemaakt en besproken.
Een paar aanpassingen in de groenstrook om uit de auto te stappen.
Biodiversiteitsteam heeft dit jaar nog geld in potje en dat is in gang gezet. Renée Gerritsen is
de initiatiefnemer bij dit plan.
Financiering van groen voor grijs gaat heel moeilijk overleg met Joop van Hezik om een en
andere los te krijgen voor de wijk en niet alleen maar voor onderzoek.
16 december: Kerstbeleving op het Trefpunt (Burghtakkerdreef) van 14.00- 17.00 uur.
Hierbij snert, roggebrood, koekjes bakken. De pergola, tuinbank en de houten boom van de
kinderen van de Tovervogel moet er dan ook staan.
Pannaveldje blijft voorlopig staan.
Dhr Ekkel komt van uit Noord Holland en krijgt een rondleiding van Bert.
Kuiperstraat Waterhoefweg en de Hamakerstraat is een werkgroep gevormd welke al bij
elkaar zijn geweest.
3 Ouderenmiddag 2018
Is waarschijnlijk op 4 maart dit wordt 19 december besproken en wordt dan definitief
gemaakt. De adressen krijgen van de gemeente zal heel moeilijk zijn i.v.m. risico van privacy
schending.
Voor gestelde thema’s kunnen zijn: Langer thuis wonen / Gezonde voeding / Voorbereiden op
ouder worden / Groei in de toekomst.
Denk ook aan de seniorenpagina in de Nieuwsklok! Mensen moeten zich aanmelden.
4 Schade aan de auto’s op bridge avond Waterhoef.
Hier is overleg geweest met de gemeente ambtenaar en de Burgemeester. Hier zijn enkele
acties in gezet. Verder oren en ogen open houden.
5 WOP Mensen is uitgelegd door Eric. Mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt
Deze mensen zijn incidenteel in te zetten voor een evenement. Er wordt contact gelegd voor
het schoffelmoment om mee te helpen, aanwijzing te geven niet zelf mee werken.
6 Website
Eric heeft dit nog niet kunnen starten! Facebook hoort daar ook bij.
7 Bezoek AZC door Yvonne schuift naar de volgende vergadering
8 Rondvraag
Wat wordt het nieuwe zwembad, en hoe i.v.m. de huidige activiteiten. Eric legt de politieke
kant uit en Eric rentmeester zal contact opnemen met de gemeente.
Mogelijk info over de sleepwet aangegeven dat dit meer voor de politiek is en niet voor de
wijkraad.
Een avond met de fractie voorzitters wordt onderzocht of hier interesse voor is.
Blauwe parkeerzone nog niet in de Peperstraat Bert houdt dit in de gaten.
In 2018 beginnen de vergaderingen om 20.00 uur en niet om 19.30 uur. Dit is een
beslissing van het wijkcentrum bestuur. Verder geen bijzonderheden.
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