voor en door bewoners
Verslag Wijkraadvergadering 13 november, 2019
Aanwezig: Eric tBr, Eric R, Enny, Ton, Johan, Cees, Marja en Adri v.d. Sande
Afwezig: Karin en Bert
1. Verslag vergadering 09 oktober goedgekeurd
2. Evaluatie samenwerking wijkraad-wijkgroep
-Marja vertelt over vooroverleg met José Botermans ter oriëntatie voor zichzelf over het
reilen en zeilen binnen de wijk.
-Als reactie op de e-mail door de secretaris verzonden aan enige wijkgroepleden kwam een
afmelding voor de vergadering. Adri kwam als belangstellende uit de Burghtweike.
Er kwamen geen inhoudelijke vragen en/of reacties en we besluiten een concreet voorstel te doen.
Op 12 februari 2020 gaan we een informatieavond organiseren t.a.v. de veiligheid/drugsoverlast in
de wijk.
We denken daarvoor o.a. uit te nodigen van de Gemeente Oisterwijk Koen Schollen en wethouder
Vatta, een wijkagent en van Leijstromen José Botermans. Plus Oisterwijk in beeld en Joris v.d. Pijl.
Op onze vergadering van 11 december nodigen we uit José Botermans en Angeline van de werkgroep
met de bedoeling een vooroverleg te hebben met betrekking tot de aanpak en invulling van de avond
van 12 februari. Overigens zoals altijd is iedereen uit de wijk verder welkom op deze vergadering. We
hopen dat er behoefte leeft in de wijk en in de werkgroep om dit gezamenlijk op te pakken.
3.

Rondvraag/Diverse:

-Wat betreft de uitnodiging voor de Dag van de Vrijwilliger (Abba) 7 december zal de secretaris de
aanmelding verzorgen naar de organisatie. Adri, Enny en Marja hebben zich aangemeld. Bert en
Annie volgt nog antwoord.
-Bert wordt eind november gedotterd. De pijn is minder, zeker als hij zijn rust neemt.
-De voorzitter hield een korte inleiding over de Wijkraad ten behoeve van onze gast Adri. Tevens dat
de subsidie aanvraag voor het volgende jaar is ingediend.
-Niemand heeft een voorstel m.b.t. de Peer Paorel prijs
-Enny heeft wat vragen over het gebruik van Facebook. En tevens een opmerking t.a.v. het
onderzoek basis structuur, waaruit de conclusie zou zijn dat eigenlijk heel Oisterwijk bestaat uit
kwetsbare risicowijken behalve het centrum. Gelukkig kunnen wij het daar niet mee eens zijn.
-Ton vertelt over de nieuwe wijkraad in Moergestel en overlegt of voor ons een actief promofilmpje
van toepassing zou kunnen zijn. Wellicht kunnen we na de komende activiteiten t.z.t. iets
verspreiden. Tevens benoemt Ton dat er meer kunst in de wijk gewenst zou zijn. Hij gaat o.a.
informeren welke muren in aanmerking mogen komen voor beschildering.
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