voor en door bewoners

Verslag wijkraadvergadering woensdag 09 oktober, 2019

Aanwezig: Eric tBr, Eric R, Enny, Ton, Johan, Bert en Marja
Afwezig: Karin en Cees
1. Verslag vergadering 11 september goedgekeurd op uitzondering van indienen declaraties(bij
punt 2). Declaraties worden ingediend door de Stichting Oisterwijk Centraal en Klerks tuinen.
2. Het bezoek van wethouder Vatta is uitgesteld tot 11 december. Weliswaar nog steeds onder
voorbehoud van dringende andere zaken.
3. Wat betreft een te organiseren middag met als thema Veiligheid in de wijk:
-Zullen we overleg zoeken met Leijstromen (José Botermans) om samen te kijken welke
wijkwerkgroepen actief zouden willen samenwerken met ons. Om samen ons podium uit te
breiden.
-Heeft wijkagent Stijn Bovee toegezegd dat hij (of één van zijn collega’s) t.z.t. zal willen
langskomen op zo’n bijeenkomst als hij tijdig geïnformeerd wordt en uiteraard tijd heeft.
4. Met betrekking tot het functioneren van de Wijkraad wijst Eric erop dat de raad bedoeld is
om te informeren en te coördineren. Wanneer we iets organiseren, dan moeten we er ook
een vervolg op kunnen geven. In dat kader kan het dan ook extra functioneel zijn om
samenwerking aan te gaan (indien mogelijk en gewenst) met actieve werkgroepen in de
buurt. We kunnen alle voorkomende kwesties inventariseren en daarna naar de gemeente
met gebundelde kracht.
-Bert vermeldt dat we soms ook gewoon kunnen accepteren dat er af en toe niets bijzonders
speelt wat speciale aandacht behoeft. Naast de ontmoetingsmiddagen en overige
ondersteuning.
-Ton vraagt zich af of de naam Wijkraad nog wel handig is. Men zou het kunnen ervaren als
een soort verlengstuk van de politiek. Besloten wordt om meer informatie naar buiten te
brengen om duidelijk te maken waar we voor staan en wat we doen. En om de naam te laten
voor wat deze is.
In dat kader heeft Ton op verzoek van Eric een nieuwe Facebook pagina opgezet, waarin hij
zoveel mogelijk informatie gaat “posten”. Een ieder kan stukjes tekst e-mailen naar Ton. Het
is wellicht handig om daarbij een kopie te sturen naar Eric tBr. en/of Marja. Dit bedoelt als
een extra “lezer” ter voorkoming van misverstanden, zaken die online verkeerd uitgelegd
zouden kunnen worden. Bij het doorsturen van reeds openbare teksten is dit uiteraard niet
nodig. Via de Facebook pagina kan iedereen uit de wijk zijn of haar vragen te kennen geven.
Deze worden verzameld door Ton en indien beantwoording gewenst is, doorgespeeld naar
de secretaris.
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-Eric R. wijst erop dat Mentorhulp Oisterwijk bedoeld is voor individuele mentorhulp. Als
raad kunnen we altijd doorverwijzen. Gelukkig weet Oisterwijk hen met hun jarenlange
ervaring goed te vinden voor ondersteuning. Hulp direct ofwel helpen de juiste weg te
wijzen.
-Eric tBr. neemt de gelegenheid te baat om Eric en Karin eens extra in het zonnetje te zetten
met onze hartelijke felicitaties t.a.v. de door hen gewonnen Cultuurprijs. We zijn als
Wijkraad trots op hun talloze en diverse inspanningen, die terecht weer eens even in het
voetlicht werden geplaatst.
4. Rondvraag
-Eric tBr. verzoekt om goedkeuring vast te leggen voor een bedrag van € 600 voor Groen voor
Grijs te besteden aan diverse projecten binnen de Wijk door Klerks Tuinen.
-Eric R. geeft toelichting op de laatste ontwikkelingen t.a.v. het Sociaal Huis en de vele
overige succesvolle projecten die lopen bij Mentorhulp.
-Bert vertelt over de nieuwe samenwerking met de gemeente Haaren. Ze namen het initiatief
voor de zogenaamde “Bijentuintjes”. De actie om een stoeptegel in te ruilen voor bloeiend
groen. Alle informatie is te vinden op haaren.bijenhouders.nl
Volgende vergadering is op 13 november om 19.30 uur.
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