Jaarverslag De Beemd Aktief
op maandag 19 maart 2018 in de Beemdschool
Verslag Jaarvergadering de Beemd Actief over 2017 op 19 maart 2018.
Aanwezig: Dick Fokkema, John v.d. Ven, Wilhelmien Kooijmans, Anny Wouters. Buurtadviseur Henk
de Laat, Gem. Meierijstad , Caroline Geenen, Welzijn de Meierij en een aantal Wijkbewoners.
Afwezig met kennisgeving: Ans Vink.
1. Dick opent de vergadering en heet iedereen welkom. In het bijzonder Henk en Caroline.
2. Vaststelling verslag van 13 maart 2017.
Het verslag is goedgekeurd.
3. Financieel verslag.
De kascontrole bestond uit Wilhelmien Kooijmans en Henny van Eerd. Het verslag was helder
en zag er overzichtelijk en netjes uit. Zij hebben de penningmeester, Anny Wouters,
decharge verleend. De kascommissie over 2018 bestaat uit: Wilhelmien Kooijmans en Wim
v.d. Schoot.
4. De Opschoondag NL Doet is dit jaar op 24 maart.
Deelnemers in onze wijk zijn: De Scouting en de leerlingen van de Beemdschool.
Via de website en het bestuur van de Beemd Actief heeft zich verder niemand aangemeld.
5. Jaarverslag activiteiten:
Op 29 maart gaan groep 3 en 4 van B.S. De Beemd weer Palmpasenstokken versieren en
deze dan aanbieden aan de bewoners van het Mgr. Bekkershuis. De kinderen en bewoners
zijn altijd zeer vereerd en kijken al weer uit naar het volgend jaar.
- Jeu de Boules: Er was niemand aanwezig. Waarschijnlijk zijn de boulers wel blij met de
voor hun geplaatste tafel bij de Jeu de Boulesbaan en de prijzen aan het einde van de
competitie van 2017.
- Kaarten: Er was niemand van de Kaartgroep aanwezig.
- Spooktocht. Er hebben zich 70 kinderen aangemeld voor de Spooktocht i.s.m. Wijkraad
de Beemd, Hoevenbraak en Plein. Het was, zoals elk jaar, weer een spannende tocht
door het Wijbosch Broek. De spoken werden weer verzorgd door Scouting Uden. Die
maken er elk jaar weer een feestje van. Er is contact geweest met de Zwengel om daar in
toekomst misschien de afsluiting te laten plaats vinden.
- De Wijkschouw van september 2017 is bijna afgerond. Het hek van het MIXX veld, aan de
kant van de Beemdstraat, wordt nog verhoogd.
- Er worden nog snelheidsmetingen en tellingen verricht in de v. Oost Frieslandstraat en
de Kerkendijk. Wij krijgen daar nog bericht over wanneer dat gaat gebeuren.
- Het verkeer bij de Beemdschool en het parkeren in de nabijheid van de school laat nog te
wensen over. Vanuit de Verkeersgroep van de school en de Wijkraad wordt naar een
oplossing gezocht.
- Een vrijwilliger uit de Wijk de Beemd heeft 2 dagen bij de Beemdschool geobserveerd en
regulerend opgetreden. Wat rode kaarten uitgedeeld en soms ook weer ingenomen na
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een gesprekje met de ouders. Over het algemeen zeer positief. Ze snappen het wel maar
het komt er niet altijd van om in de vakken te parkeren.
- De BOA’s van de gem. Meierijstad zullen dat ook gaan doen. Zij zijn wel bevoegd om
verbalen uit te schrijven. Misschien dat dat zou kunnen gaan helpen.
- Er is een voorstel ingediend waarvan we gaan kijken of dat haalbaar is.
- Op 18 jan. 2018 is er een bezwaarschrift ingediend tegen de twee oplaadpunten voor
electrische auto’s in de hoek van het parkeerterrein aan de Beemdstraat. Tot op heden,
25 maart 2018 is er nog geen reactie binnen gekomen. Zelfs geen ontvangstbewijs van de
Gemeente Meierijstad. Dat bezwaarschrift is ingediend namens: Basisschool De Beemd,
werkgroep Verkeersouders en De Beemd Actief. 15 maart 2018 is er nog een herinnering
gegaan naar de Gemeente waar het antwoord blijft.
- Elk jaar in juni krijgen de bewoners uit het Jansenpark van de B.A. een financiele bijdrage
voor hun jaarlijkse lunch bij de Kafmolen.
- Er komt een nieuw centraal waterpunt bij in Schijndel. Waarschijnlijk komt dat bij de
BIZZI.
13 juni is de Jaarlijkse Buitenspeeldag. Misschien iets voor de Ouderswerkgroep van de
school. Het vorig jaar is het mislukt, misschien dat er dit jaar voldoende ouders tijd hebben.
Buurtbewoners kunnen zich melden bij het bestuur van de Beemd Actief voor een financiele
bijdrage. Zie website.
- Evenals er iemand ’n goed initiatief heeft vanuit het Leefbaarheidsbudget. Daar wordt
ook geld voor beschikbaar gesteld.
- 22 september is er weer de jaarlijkse Burendag. Organiseer met je buurt of straat iets en
laat het ons weten.
- 4 keer per jaar is er ’n Platformoverleg met alle Wijkraden in Schijndel vanuit Meierijstad,
Henk de Laat Buurtadviseur, W. de Meierij, Woonmey, de BOA’s, Wijkagent en als ze tijd
hebben, ook de Wethouders.
Woonservice ’t Spectrum.
4 keer per jaar is er overleg met Caroline Geenen van W. de Meierij met de Beemd Actief,
KBO, Laverhof, Seniorenraad, SWZ vanuit de Wijk, ook met Henk de Laat.
4 keer per jaar is er ook overleg met alle Woonservicepunten en alle Wijkraden uit Schijndel,
KBO, SeniorenRaad, Laverhof, Vivent en Dorpsraad Wijbosch.
Er werd geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
Het was een nuttige jaarvergadering en de afwezigen weten dus ook niet wat ze gemist
hebben.
Dick sluit de vergadering om 22.00 uur en wenst iedereen wel thuis en bedankt hun voor hun
inzet, elk jaar weer.
Schijndel, 19 maart 2018.

