Verslag van de wijkraadvergadering van 10 oktober 2018
Aanwezig: Eric,Eric en Karin, Johan, Fareed, Bert, Enny en Yvonne
1 Verslag vergadering van 12 september 2018
Groen voor grijs: Bij Wijkcentrum Waterhoef bank verzetten en bij het bakhuisje heg laag knippen
zodat het daar overzichtelijker wordt voor de omwonenden. Veiliger.
2 Informatieavond DEC
Eric heeft een afspraak na de herfstvakantie [23 of 24 oktober] met DEC. Eerst proberen een datum
te vinden bij het wijkcentrum . Lukt dat niet dan in de brede school. Gemeente in een later stadium
benaderen. Uitgebreid flyeren.
3 Sociale veerkracht in provinciehuis op 12 november a.s
Karin en Eric gaan namens mentorhulp
Bert, Enny en Fareed namens de wijkraad. Yvonne geeft ze op.
4 Groen voor Grijs
• Bert wil doorgaan na 2018. Groen voor Grijs is dan officieel gestopt. Voor groen voor grijs
wil Eric wel een bepaald bedrag reserveren maar dat is alleen voor de wijk Waterhoef. Bert
kan ook iets financieel regelen vanuit het B-team. Tot hoever gaan we door? Eric komt er
nog op terug.
• Tentmoment Burghtweike 6 oktober. Dit was een flop. Niet voor groen voor grijs maar
alleen voor de mensen van de grote flat. Zeer weinig bewoners aanwezig.
• Schooltuintjes. Bert heeft 1 ouder opgetrommeld voor een schooltuintje. Hij gaat nu in de
buurt flyeren [Schoolstraat Goed wonen]. Juffrouw Corry van de Tovervogel wil graag
meewerken. Karin en Eric zetten het op facebook. Logo school erop?
• Schoffelen, bloembollen planten en barbeque op de Burghtakkerdreef 27 oktober. Feest!
• Tentmoment Rijpperdapad. Dit organiseert de Leijstromen
5 Excursies van Ton en Fareed
Fareed neemt contact op met Ton
6 Rondvraag
Groen voor grijs vormt na januari een aparte werkgroep. 500 euro beschikbaar voor groenprojecten
in de wijk Waterhoef zegt Bert. Yvonne stopt met groen voor grijs.
De dorpspomp komt weer terug op de Lind. Komt te staan tegenover de pastorie van de
Joanneskerk in het nieuw aangelegde plantsoen.
Fareed maakt melding van eenzame mensen. Probeer deze mensen te stimuleren dat ze zich
opgeven bij Karin en Eric Rentmeester. Die willen dat graag weten. Het plan is: een sociaal huis in
Oisterwijk. Eric en Karin hebben daar een idee over. Wordt vervolgt.
In de Schoutenbuurt wil men graag een speelplaats voor kleine kinderen. Waar? Moeilijk te
realiseren.Moeten wij contact met die mensen opnemen?

