Verslag wijkraadvergadering van 14 november 2018
Aanwezig: Eric ten Brink, Eric Rentmeester, Enny, Ton, Bert, Fareed , Johan en Yvonne
1 Verslag vergadering van 10 oktober 2018: goedgekeurd
2 Informatieavond energie DEC
Eric contact gehad met DEC. Ze willen wijkbewoners erbij betrekken die actief mee willen doen in
de wijk. De bewoners moeten geactiveerd worden . DEC doet het dus niet alleen. Mogelijke mensen
zijn: Pauline Wijffels, Eric ten Brink. Yvonne geeft aan Eric door waar misschien ook nog een
mogelijke medewerker woont. Weet naam zo niet. Particulieren moeten meedoen met het project.
Leijstromen en de huurdersvereniging hierbij ook heel belangrijk. Welke stappen zetten we om
mensen te activeren? Eric neemt contact op met die mensen.
3 speelplaats Schout Colffstraat
Wij zien daar in de buurt geen mogelijkheid
4 12 November: sociale veerkracht in provinciehuis in Den Bosch.
Ongeveer 400 mensen aanwezig. Lezingen en workshops. Wel nieuwe ideeën . Wijzer geworden
nee. Eric Rentmeester heeft binnenkort een gesprek met de Twern.
5 Arme en eenzame mensen in de wijk.
Spreekuur in het gebouw van de Twern in de Blokshekken. Financiën bij Mee.
6 23 okt avond over toegankelijkheid gemeente
Conclusie: duidelijk aangeven bij de telefoniste wie je moet hebben en de goede vraag stellen.
Dit is cruciaal.
7 24 okt tentmoment Rijpperdapad. Dit heeft Leystromen helemaal geregeld.
8 Groen voor Grijs
Het Burgtweike vlot niet erg. De gemeente heeft momenteel geen tijd voor grondwerk en asfalt weg
te halen en de grote kerstboom weg te halen en bossages te snoeien. Hier wachten we op voordat we
kunnen gaan inrichten. Geschoven naar volgend jaar.
27 okt schoffelen en feest met barbecue op Burghtakkerdreef. Ze kregen van Groen voor Grijs
250 Euro voor komende activiteiten te financieren.
Bij Kuiperstraat moet nog een haagje komen om te voorkomen dat de voetbal op de straat rolt of op
autoś en bij de containers bij het Burhtweike ook een haagje voor het zicht. Groen voor Grijs stopt
officieel begin 2019 maar het loopt nog een half jaar uit.
9: 5 november azc bijeenkomst. Niet geweest maar Yvonne heeft er wel een verslag van . Fareed is
hierin wel geïnteresseerd.
Mededelingen:
Eric heeft de 12 consumpties van de bijeenkomst bij het wijkcentrum betaald.(groen voor grijs)
1000 euro heeft Bert te goed van Groen voor Grijs.
Yvonne stopt eind dit jaar zowel met Groen voor Grijs als met de wijkraad.
Subsidie voor 2019 van de gemeente binnen.
Ton stelt voor om mensen die veel voor de wijk betekend hebben een soort oorkonde te geven.
(b.v. Zuster Maria)
Voor museum bezoek denken aan : Hoe leefde men vroeger in Nederland ?

