voor en door bewoners
Verslag Wijkraadvergadering 11 december, 2019
Aanwezig: Eric tBr, Karin, Enny, Johan, Fareed, Adri v.d. Sande, Aad Droog, Wethouder S. Vatta en
Jose Botermans van Leystromen
Afwezig: Eric R, Bert, Ton, Cees en Marja
1. Verslag vergadering van 13 november is goedgekeurd

2. De voorzitter verwelkomd de belangstellende van de Wijkgroep, mevrouw Vatta en
mevrouw Botermans van Leystromen. Na een kort voorstelrondje beginnen we met
de vergadering
3. Besproken wordt de samenwerking met de wijkwerkgroep. Samen met Adri en Jose zijn er
allemaal diverse thema`s de revue gepasseerd, zoals
 Hoe het terras bij het Wijkcentrum meer gaan gebruiken? Leystromen heeft een aantal
stoelen en een tafel gedoneerd om te gebruiken.
 Jeu de Boule baan actiever te gaan gebruiken, door een wedstrijd te organiseren.
 Eric tBr merkt op dat dit zeker besproken moet worden met het Wijkcentrum.


Een avond organiseren over drugsoverlast in de wijk is een goede info avond en samen
met de wijkwerkgroep belangstellende uitnodigen wordt door Eric tbr zaterdag
besproken bij het Snert-moment op het Burghtweike.
Aandachtspunten zijn:
o Mensen Stimuleren
o Samen met mensen en professionals
o Draagvlak
o Angst en vertrouwen geven

4. Het agendapunt van Mentorhulp Oisterwijk waarin Karin een korte toelichting geeft

op het Kerst-event op 14 december op het Burghtweike. Dit is al uitgebreid aan de orde
gekomen in het vorige agenda punt.
5. Ouderenmiddag is kort besproken maar het Wijkcentrum heeft nog niet gereageerd. (Na de
vergadering de oudere middag wordt besproken op de volgende bestuursvergadering.
Stefanie meldt dat, voor adressen contact opgenomen kan worden met Karin Vanheusden.
6. Plannen voor 2020. De voorzitter vraagt aan de aanwezigen om na te denken over andere
activiteiten en hoe gaan we dit aan de bewoners vragen?
7. Rondvraag
 Karin meldt dat 7 Juni de ontmoetingsmiddag zal plaats vinden in de Waterhoef.
 Enny meldt dat het Burghtweike mooi ontwikkeld is
 Enny vraagt hoe het staat met muurschilderingen. Deze vraag wordt de volgende keer aan
Ton gesteld.
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. Optioneel Oisterwijk in beeld en Joris v.d.
Pijl.
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