Jaarverslag De Beemd Aktief
op maandag 13 maart 2017 in de Beemdschool

Aanwezig: Dick Fokkema, Wilhelmien Kooijmans, Anny Wouters, John van de Ven,
Ans Vink en 1 wijkbewoner.
1. Dick opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Vaststelling verslag dd. 14 maart 2016
 Het verslag is onveranderd vastgesteld.
3. Financieel verslag:
 De kascommissie bestond uit Wilhelmien Kooijmans en Hennie van Eerd die vonden dat
het er helder en netjes uit zag en daar voor heeft Anny decharge gekregen
Volgend jaar bestaat de kascommissie uit Wilhelmien Kooijmans en Hennie van Eerd.
4. Schijndelse opschoondag 25 maart 2017
 We hebben het op de website geplaatst maar weten nog niet of er mensen zijn die zich
aangemeld hebben. (Daar komen we nog op terug).
5. Jaarverslag Activiteiten:
 Palmpasenstokken: 12 april gaan groep 3 en 4 weer Palmpasen stokken maken en
aanbieden aan de bewoners van het Mgr. Bekkershuis.
 Jeu de Boules: niemand aanwezig.
 Kaarten: niemand aanwezig.
 Spooktocht: Er hebben 50 kinderen mee gedaan aan de spooktocht, daar zijn foto’s van
gemaakt die je via de website kunt bekijken. Ze zijn dit jaar niet naar Bizzy geweest maar
hebben allemaal een snoepzak mee gekregen.
6. Veiligheid in de wijk:
 Vanuit de school is er enquête onder de buurt bewoners geweest om te kijken hoe het
er nu voor staat met de parkeer problemen rond de school.
7. Kerngroep de Meierij:
 7 maart is er overleg geweest met de kerngroep waar Jack van Zutphen voor Schijndel
in zit om het conceptconvenant te maken. In het volgende Platform overleg zal die in
gebracht worden voor goedkeuring.
8. Platform Woon- en Leefomgeving:
 Jan Gooijarts is de wethouder voor de Schijndelse wijkraden.
 Aan de kant van de Beemdstraat wordt het hek verhoogt van het MIXX-veldje.
 Buurtpreventie: In het volgende platformoverleg komt een plattegrond van Schijndel
waar eenieder zijn straten kan aangeven waar de buurtpreventieborden staan om te
kijken of de borden goed op elkaar aansluiten of dat er teveel staan.
 Buitenbeter app: deze app werkt perfect om al je meldingen aan de Gemeente
Meierijstad te doen. Installeer hem op je telefoon zodat je ieder gewenst ogenblik iets
kunt melden.
9. Woonservicecentra:
 Zie verslag.
 Woensdag 22 maart gaan Anny Wouters en ik eten in het Mgr. Bekkershuis om te kijken
wat voor problemen zich voordoen.
10. Rondvraag en sluiting:
 Het stukje van de uitnodiging voor de jaarvergadering wat we altijd aan de media
aanbieden om te plaatsen is dit jaar maar door 1 krant gedaan. In de week voor de
jaarvergadering is er naar een aantal wijkbewoners waar het emailadres van bekend is
ook nog een mail gestuurd om de jaarvergadering nog extra kenbaar te maken. Er zal op
de website een notitie komen bij de jaarverslagen dat wijkbewoners hun emailadres



kunnen doorgeven zodat we volgend jaar ook een mail kunnen sturen . Overigens is er
van de wijkbewoners die een email hebben gehad ook niemand geweest. We moete voor
volgend jaar gaan kijken hoe we dit opnieuw kunnen aanpakken.
Anny heeft contact gehad met Sandra v.d. Middegaal, zij coördineert de
Ouderswerkgroep van EBC Oost en zij hebben op dinsdag 21 maart vergadering en zij zal
de Straatspeeldag dan gaan bespreken. De straatspeeldag wordt dit jaar gehouden op
woensdag 14 juni. Vrijwilligers van Welzijn de Meierij kunnen ook ingezet worden
daarvoor.

11 . Dick sluit om 21.30 de vergadering

