voor en door bewoners
Verslag Wijkraadvergadering 15 januari, 2020
Aanwezig: Eric tBr, Eric R, Enny, Ton, Johan, Marja. Gasten Adrie v.d. Sande en Sjan van Rooij
Afwezig: Karin, Bert, Cees en Fareed
1. Verslag vergadering 11 december goedgekeurd met kleine aanpassing naamspelling Adrie.
2. Het Groen voor Grijs Rapport van de universiteit Wageningen werd toegelicht door de
voorzitter. De e-mail van Joop van Hezik welke werd rondgestuurd gaf aan dat de Wijkraad
een grote bijdrage heeft geleverd hetgeen helaas niet in het verslag vermeld werd.
De secretaris gaat korte reactie hierop geven aangezien al eerder in dit verband een
deelnemende partij werd vergeten.
3. Het snert-moment werd een niet erg drukbezochte, maar gezellige bijeenkomst. Aangegeven
werd dat er slechts 1 kind aanwezig was. Een aandachtspunt wellicht voor een volgend keer.
De planning voor de info avond t.a.v. de veiligheid wordt besproken. Samenwerking Wijkraad en
Wijk Werkgroep zou wenselijk zijn, maar daar is nog geen duidelijkheid over gekomen. De
secretaris neemt contact op met de Werkgroep vóór hun vergadering van 29 januari om te horen
of we namens beide partijen kunnen spreken.
-De datum van 12 februari wordt verzet naar vrijdagavond 27 maart in het Wijkgebouw op
voorwaarde dat we de gewenste sprekers krijgen. Indien sprekers niet voor de vrijdagavond
beschikbaar zijn, dan is eventueel uitwijkdatum 18 maart in de Tovervogel. Eric R. informeert
of eventueel beschikbaarheid locatie is.
-De secretaris stuurt uitnodiging naar Danielle Struijcken (Gemeente) en naar de wijkagent
-Wanneer datum definitief vastligt worden uitnodigingen verstuurd naar José
Botermans(Leijstromen), wethouder Vatta, Oisterwijk in Beeld, Joris v.d. Pijl e.a.
belangstellenden.
-Tekst flyers (1500 stuks) wordt voorbereid door secretaris
4.

Ouderenmiddag 15 maart. Organisatie door Wijkcentrum. Wijkraad ondersteunt. Eric tBr. is
in bespreking met gemeente t.a.v. de adres stickers 65plussers in de wijk. Basistekst komt
digitaal naar secretaris toe voor aanpassing gegevens 2020.
-Bezorging flyers half februari
-Enny en Johan hebben al toegezegd te helpen met broodjes smeren. Meer handen zijn
welkom.
-Secretaris overlegt met Bert over de plantjes op tafel (met factuur dit keer).
-Thema ideeën die verder door voorzitter met Wijkcentrum zullen worden besproken zijn
o.a.: Info Wensambulance, Bibliotheek verhalenkring, Info t.a.v. internet oplichting. Overleg
Contour de Twern door Eric tBr. over andere actuele opties.
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5.

Besloten wordt om de wijkwandeling op 14 juni in te plannen. Enny regelt de afspraken
daaromtrent. Hulp posters A3 indien gewenst in overleg met secretaris.
- Overige plannen voor najaar 2020 kunnen geput worden uit bovengenoemde themaideeën. Tevens is er de optie voor oktober om een klein debat te organiseren i.v.m. de
verkiezingen van 18 November. A3 posters in de wijk voor aankondiging. Idee kan verder
uitgewerkt worden in een volgende vergadering.

6.

Rondvraag

Enny: -De uitnodiging om mee te doen aan NL doet is voor dit jaar te kort dag. Wél gaan we het
meenemen in de plannen voor 2021. Overleg volgt in najaar.
-Vuurwerk verbod in de wijk hetgeen al eerder door Bert werd geopperd wordt extra toegejuicht
Eric tBr: Naar aanleiding van verslag vergadering 11 december (Rondvraag) de vraag aan Ton of er
inmiddels ontwikkelingen zijn in zijn plannen t.a.v. de muurschilderingen? Ton heeft nog geen
nieuwe informatie.
Eric R. : Mentorhulp start per 3 februari met De Maatschappelijke Kletstafel in de Jumbo op iedere
maandagavond en donderdagmiddag een uurtje. Het inloopspreekuur komt hiermee te vervallen.
Men kan terecht voor allerlei vragen t.a.v. hulp of activiteiten etc. Publicatie in de media volgt.
Marja : Kan en wil de Wijkraad het Buurtnetwerk Hoplr ondersteunen? Informatie buurtapp werd
huis aan huis verspreid. We gaan de organisatie uitnodigen om achtergronden toe te lichten. We
informeren bij Cees Potters of hier een overlap is met zijn plannen. Bijv. qua uitleen materialen of
anders.
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