voor en door bewoners
Verslag van de wijkraadvergadering van 14 maart 2018
Aanwezig: Eric, Enny, Fareed, Bert, de Rentmeesters, Yvonne en Ton
Afwezig Johan
! Toevoeging aan de agenda : Wijkwandeling
1 Verslag vergadering van 17 januari 2018: goedgekeurd
2 Sociale veerkracht op 24 januari:
Er waren ongeveer 50 personen van allerlei groeperingen. Eric en Karin zijn geweest.
De wethouder Peter Smit sprak over Move to Social. De Rabobank is er ook bij betrokken.
Er waren 52 vragen . Er zijn 3 kwartiermeesters ingezet om sheets uit te werken. Deze zijn:
Kees van Dongen, Sandra Nieuwkerk en Joop van Hezik.
3 Parkeeroverlast bij het Wijkcentrum De Waterhoef
Het wijkcentrum heeft contact met de gemeente [Lars Wierts] om parkeerplaatsen op eigen veld te
realiseren . Ook 2 invalide parkeerplaatsen. PRO is voor behoud van Groen. Groen voor Grijs
gaat hiermee aan de slag. Ingang rechtstreeks vanaf de Terburghtweg. Ma-Di en Do de meeste
parkeeroverlast in verband met bridge-avonden.
4 Ouderenmiddag 11 Maart 1018
De inschrijving verliep niet soepel. Er waren toch 74 personen. De dag zelf geslaagd.
! Let op:
De wijkraad bestaat 15 jaar. Vele mensen vragen : Wat doen jullie als wijkraad?
We moeten ons dus beter bekendmaken. Mogelijkheden:
1: Een artikel op de gemeentepagina . Eric ten Brink vraagt dat.
2: Tekst op LOVO [ Marja Smulders]
3 Interview opvragen bij LOVO [Claudia]
4 Artikel in Brabants Dagblad [Piet Jacobs, deze is wel met pensioen]
5 Agendapunt voor volgende vergadering!
5 Groen voor grijs
A: Vergadering 22 februari.
Om beurten gaat Joop en Sabine de vergadering leiden.
Sabine is notulist en maakt de verslagen. Yvonne blijft secretaris.
In september ouderenenquête over hoe zij groen voor grijs ervaren. Eind dit jaar groen voor grijs
afgelopen. Ik denk volgend voorjaar definitieve afsluiting.
B: Plantsoen Nicolaas van Eschstraat. Wordt aan gewerkt. Realisatie gepland dit voorjaar.
C: 3 Maart: Tentmoment op het Burghtweike. Eric Rentmeester laat de bewoners kennismaken met
een door Jasperina gemaakte impressie om de omwonenden een idee te geven wat eventueel
mogelijk is.
D:31 Januari: presentatie HAS studenten {afstudeerproject]. Presentatie wat onoverzichtelijk en
niet compleet. b.v medewerking van Jose Botermans [Leijstromen] nergens vermeld.
E: Brandgang tussen Kuiperstraat en Haammakerstraat. Brandgang is van Leijstromen. Tegels
liggen zeer slecht. Duur project.
F: Hegje op Kuipersveld . Het gaat erom dat bij het pannaveld de bal niet tegen de auto's komt. Bert

heeft met Lars van de gemeente contact gehad. Loopt dus.
! Ingevoegd agendapunt: Wijkwandeling;
Dit wordt 27 mei of 3 juni. Enny van Helden gaat dit samen regelen met Heleen Groenland. Eric
neemt contact op met Ankie over de poster.[ Wordbestand]. Yvonne regelt datum met
wijkcentrum. ! DENK OOK AAN NIEUWSKLOK EN LOVO>
! Ingevoegd agendapunt: Ontmoetingsdag in Waterhoef is 24 Juni. Iemand uit de wijk heeft de
catering. De wijkraad helpt financieel ook mee.
6 Rondvraag
Ton oppert zonnepanelen bij huurwoningen, Contact opnemen met huurdersvereniging. Hoe te doen
bij huuropzegging? Niet zo gemakkelijk.
Enny attendeert op een verkeersavond a.s maandag in raadhuis over aanpassingen in Boxtelsebaan,
Johannes Lenartzstraat en Peperstraat. Inspraakavond van de gemeente.!

