Verslag Buurtraadvergadering dinsdag 9 januari 2018
Moerenburgpark
Twee Buurtraadleden hebben een gesprek gehad bij waterschap De Dommel. Tijdens dat gesprek is onder
meer besproken dat er een klankbordgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de partijen uit de buurt,
wordt opgericht. Er komt een artikel over de stand van zaken in de eerstvolgende buurtkrant.
Verkiezingsdebat
Over de presentatie/gespreksleiders wordt nagedacht. Er wordt een oproep in de eerstvolgende buurtkrant
geplaatst om bewoners te informeren over het Verkiezingsdebat. De communicatie richting de politieke
partijen loopt. Er zijn al aanmeldingen van deelnemende politieke partijen.
Kunstgras Were Di
Een Buurtraadlid heeft een gesprek gehad met wethouder Mario Jacobs over het kunstgras bij Were Di,
waarbij het standpunt van de Buurtraad is toegelicht.
Pontje Piushaven
De communicatie richting bewoners is onduidelijk. Zelfs binnen één straat klinken er tegengestelde
meningen. De Buurtraad stuurt een mail naar de wijkwethouder. Op 17 januari 2018 vindt er weer een
bijeenkomst plaats met bewoners en gemeente. Een Buurtraadlid gaat er naartoe.
Financiële verantwoording 2017 en begroting 2018
De penningmeester licht de financiële situatie toe en heeft de verantwoording 2017 aan de gemeente
opgesteld. De Buurtraad is akkoord met de begroting 2018.
Torenspits
De uitslag van de torenspits is bekend. De werkgroep begint met fondsenwerving. Vóór de zomer van 2019
moet de financiering rond zijn.
Beheeroverleg Jan Wier
Er is een (concept) samenwerkingsovereenkomst opgesteld. De Buurtraad geeft het advies om een
informatiebijeenkomst voor omwonenden te organiseren om de overeenkomst toe te lichten.
Werkgroep DAAD/Buurkracht
Op 21 januari 2018 vindt er weer een Inspiratiecafé plaats.
Informatieavond A58
Op 13 december 2017 vond een informatieavond plaats over de A58, waarbij is toegelicht wat er gaat
gebeuren. De start is voorzien voor de zomer van 2019. De opkomst was goed.
Bureau van Kinderstad
Een Buurtraadlid neemt contact op voor het maken van een afspraak met Kinderstad.
Vergroeningsideeën
Er komt een oproep voor ideeen voor groene straten/vergroening in de buurtkrant van januari.
Verkeersgroep Oisterwijksebaan/Hoevense Kanaaldijk
Binnen nu en twee weken komt er een bijeenkomst. Verslag volgt in volgende vergadering.
Kerstbomen
De kerstbomen voor 2018 zijn uitgezocht.
Verrijk je wijk

Er zijn geen aanvragen.
Nieuwe Buurtraadleden
Enkele buurtbewoners hebben zich gemeld als aspirant-Buurtraadlid. De Buurtraad heeft besloten om Katy
Bertens te vragen als Buurtraadlid.
Datum volgende vergadering:
Volgende vergadering is 13 februari 2018.
Rondvraag /mededelingen
• Volgende week (18 januari) is een bijeenkomst mbt de stadscamping
• Ouders van pasgeboren wijkbewoners ontvangen vanaf nu een boek over de buurt. De
ouders kunnen zich met een geboortekaartje melden bij de Buurtraad.

