
Algemene wijkraad, jaar 2012 29-01-13

Voorzitter verzoekt om 1 minuut stilte ter nagedachtenis dhr. Dittner, oud-voorzitter 
van de wijkraad “De Beemd Aktief”

Opening door voorzitter
Hij heet eenieder welkom, ook mevr. V. Houtum van Brabants Dagblad

11 aanwezigen
3 afmeldingen, Gijs, Christ en Pius

Agendapunt 1:
Financiën, goedgekeurd door John en Kees

Activiteiten,
1)Opschoondag, kleine opkomst maar veel afval geruimd
2)Wijkfeest, Christ is afwezig, zie 5
3)Garagesale, Christ wist wel, niet via bestuur geregeld, 35 deelnemers
Onduidelijk is hoe de groot je dit moet organiseren, ligt te ver uit elkaar
Proberen de communicatie te verbeteren, Marietje
4)Mixx, Gerard, brief van de gemeente aan aanwonende
Discussie, over locatie, omwonenden zij het er niet mee eens, willen tegengeluid 
blijvend laten horen.
Kinderen van 10 tot 15 jaar, waar moeten die spelen, bv fietscross!
Meer laten zien wat is natuur is.
Antwoord op de steeg
Verwijt naar raad van Schijndel!
*Vraag is nu, brief naar gemeente? DB heeft inmiddels brief verstuurd en staat op 
wijksite
5)Activiteiten, John van de Ven
Wijkfeest, 30 jarig bestaan, door laten gaan in combinatie met Beemd school
Te weinig deelnemers 6 kamp, 4 teams
Te weinig animo voor vlooienmarkt
Reünie, ongeveer 500 deelnemers, positief gedraaid
6)Pub quiz, redelijk wat deelnemers
7)Contacten met Pleinen H en H
Filmavond, folderen via school, 19 okt, o.a. 180 deelnemers, oude film
Tijdstip van vertoning en ouderdom hebben negatief beïnvloed(evaluatie)
Spooktocht, 3 nov, 100 deelnemers, 86 naar Bizzy, ook van 3 wijken
8)Kaartavond, voor ouderen, belangstelling loopt terug

Ontevredenheid, over berichtgeving, agenda erbij vermelden
Bestuur zegt toe, communicatie proberen te verbeteren



Activiteiten: 2013
Db, actiever vrijwilligers erbij halen. Is moeilijk om te organiseren
Jeu de boulles baan zit vol dan eigen veld
Verantwoordelijkheid van alle wijkbewoners
Schaatsbaan door Sjors organiseren
Kleine activiteiten ondersteunen, via Schijndels Weekblad, huis aan huis folder
Persoonlijk aanspreken
Hertenkamp, Wim
Plan uitgelegd!
Team maken die denkt en later beheer op zich kan nemen.
Rondvraag
Gebrek aan informatie, iedereen betrekken, folderen
Garagesale idem
Parkeerplaatsen problematiek, opn op de kaart zetten, overleg met gemeente
Afspraak maken met gemeente en wijkbewoners, snelheid
Brandgangen, slechte waterafvoer, 073 5474443
Er voor zorgen dat mensen komen om mee te vergaderen, zaak gaat ons allen aan

Voorzitter dank eenieder voor inbreng en sluit de vergadering
Sluiting 22.08 uur


