voor en door bewoners
Aanwezig: Eric ten Brink, Bert, Ton en Marja.
Johan, Adrie, Fareed en Rik Vaassen. Lambert Duys namens Peper Actief en Jos Nij Bijvank namens
DEC.
Afwezig met bericht: Enny, Karin en Eric R. en Jeanne van Rooij

1. Verslag vergadering 15 januari goedgekeurd
2. Rik Vaassen blijkt organisatorisch niet met Hoplr van doen te hebben. We wisselen van
gedachten en wachten de toekomstontwikkelingen van het buurtnetwerk af.

3. Jos Nij Bijvank licht toe hoe Dec ontstaan is als buurtinitiatief in de Bunders. Het is
uitgegroeid tot een energiecoöperatie voor lokale duurzame projecten. Alle informatie is te
vinden op dec-oisterwijk.nl.
Vraag aan ons als Wijkraad is om in onze omgeving de belangstelling te peilen, binnen de
wijk, of individuele projecten van inwoners wellicht kunnen leiden tot gezamenlijke
projecten ter verduurzaming. Inwoners van delen van de wijk die wellicht dezelfde plannen
hebben en die handiger en goedkoper met elkaar kunnen uitvoeren dan individueel naast
elkaar. Weten wij mensen die ervoor open staan, dan graag contact opnemen met Jos. Emailadres: info@jnb-palo.nl. Tel.nr. 06-20407317
4. Rioolvervanging Peperstraat. We wisselen van gedachten over de ontwikkelingen van laatste
jaren! .De diverse infoavonden met de gemeente lijken de bezwaren van de bewoners zijn
nog steeds niet overwonnen. Een groot struikelblok is de indeling van de parkeerplaatsen in
het nieuwe plan. Wat wel en wat niet kan, ook bijvoorbeeld t.a.v. de blauwe zone blijft
onduidelijk in communicatie met gemeente. Lambert oppert een enquête te willen houden
t.a.v. de blauwe zone. En Bert stelt voor de situatie na aanleg nieuwe riolering, te laten zoals
deze nu is.
5. De organisatie van de ouderenmiddag loopt. Bert verzorgt de plantjes. Enny en Johan en
Adrie komen meehelpen na 10.00 uur.
We staan met elkaar stil bij het overlijden van de dochter van Piet Meeuwis. Eric heeft
namens onze raad de condoleance verzorgd.
De 600 uitnodigingen zijn inmiddels bezorgd en de reacties komen goed binnen.
6. 1500 flyers worden gedrukt en binnenkort aan een ieder de vraag om een stapel huis aan
huis te verspreiden.
Aanwezig zal tevens zijn Carien van de Pas, die een handenarbeid project in het wijkgebouw
extra wil promoten.
Tevens aanwezigheid van een paar vrouwelijke studenten toegepaste gerontologie,
werkzaam in de ouderenzorg, die een onderzoek doen naar leefvriendelijkheid in de wijk.
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7. Rondvraag: Lambert Duys geeft toelichting over Peper Actief, de buurtvereniging waarvan hij
voorzitter is. Geeft tevens aan open te staan voor samenwerking met de Wijkraad, waar dat
gewenst is. In de ledenvergadering van 30 maart zal hij belangstelling peilen t.a.v. de diverse
projecten die lopen in de wijk.
Fareed benadrukt dat samenwerking alles is.
Adrie geeft aan dat nog steeds veel overlast van rommel en glas rond de glasbak is. Bert weet
dat er een hegje geplaatst zal worden. Advies is om buurtbeheer te bellen over het
probleem. De ervaring is dat zij snel en goed handelen. Meldpunt via de website van de
gemeente.
Adrie geeft tevens aan dat op de ventweg bij flat Terburghtweg hard wordt gereden en
vraagt of een drempel tot de mogelijkheden zou kunnen behoren. Advies is deze vraag ook
mee te nemen op de veiligheidsavond van 27 maart en deze voor te leggen aan de wijkagent
of beleidsmedewerker.
Johan vraagt naar aanleiding van het energieverhaal hoe de ontwikkelingen zijn t.a.v. de
warmtepompen. De nadelen zoals lawaaïgheid worden besproken. En aangegeven wordt dat
de techniek eerst beter uit-ontwikkeld moet worden.
Ton vertelt dat hij na de carnaval een afspraak heeft t.a.v. de straatkunst. Op facebook
worden de ontwikkelingen vermeld.
Tevens oppert hij een ludiek soort afval-poster te (laten)maken, maar we zijn bang dat het
averechts zal werken voor diegenen die al niet enthousiast meewerken aan fatsoenlijk afval
weggooien.

Volgende vergadering op 18 maart om 19.30 uur, waarbij weer iedereen zoals gebruikelijk
welkom is.
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