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Aanwezig: DB en een aantal Wijkbewoners. 

- Opening door de voorzitter Dick Fokkema. 

- Financieel verslag met toelichting door Penningmeester Anny Wouters. 

- Kascontrole door: Christ den Ouden en Mari van Delft. Decharge wordt verleend. 

- Activiteiten in 2014. 

- Palmpasen. Een activiteit die zeer gewaardeerd wordt door de kinderen van Beemdschool en 

de bewoners van het Mgr. Bekkershuis 

- Kaarten. Het wordt weer wat drukker met de kaartavonden. Dus daarmee doorgaan. De 

Kaartgroep bedruipt zichzelf. 

- Jeu de Boulen. Dit jaar is er geen toernooi geweest vanwege te weinig animo, wel vrij spelen. 

- Oproep aan de Wijkbewoners om op di./wo./en donderdagavond ’n balletje te komen 

gooien, zodat er weer een competitie gestart kan worden. 

- Filmmiddag. Er waren ong. 70 kinderen aanwezig van de drie Wijken. 

- Spooktocht. De oproep is gedaan via de scholen in de drie Wijken. Er waren 145 deelnemers, 

gezamenlijk met Plein, HH en De Beemd Aktief. De spoken waren, zoals afgelopen jaar weer 

van Scouting Uden. Na afloop was er nog een gezellig samenzijn in de Bizzi. 

- Hertenpark. Na het vele vrijwilligerswerk wat gedaan is door een aantal buurtbewoners, is 

het Hertenpark op feestelijke wijze geopend op 17 juni door Burgemeester Jetty Euster en 

Wethouder Eus Witlox. Alle Dierenparken in Schijndel zijn ondergebracht in de Stichting: Dier 

Mens en Natuur. 

- Veiligheid in de Wijk. Goede voorlichting op die avond over Veiligheid door o.a. Politie, 

Brandweer, fa. Wiek de Laat, SWT en Welzijn de Meierij in EBC Oost. Jammer dat de opkomst 

niet zo geweldig was, we doen het toch uiteindelijk voor de Wijkbewoners. De inzet en opzet 

waren prima. 

- Parkeren bij EBC Oost. De laatste tijd wordt er regelmatig gecontroleerd en worden er ook 

bonnen uitgeschreven. Vanuit EBC Oost zijn er foto’s gemaakt van fout geparkeerde auto’s, 

met het kenteken duidelijk in beeld en gepubliceerd in het Beemdbulletin. Misschien dat 

ouders hun kenteken herkennen en er ook iets mee gaan doen. Dat zou natuurlijk voor de 

bewoners uit de Beemdstraat geweldig zijn. 

- Secretaris. Wij hebben nog geen nieuwe secretaris gevonden. Dus daar is nog een vacature 

voor. Mocht er iemand interesse hebben daarvoor dan kan hij zich melden bij het Dagelijks 

Bestuur. 

- Platform Woon- en Leefomgeving. Er wordt vanuit de Gemeente steeds meer verwacht van 

de Wijkraden. Samenhang met veranderingen in de taken van de Gemeente, zoals 

samenwerken met de  Woonservice centra, SWT, Jeugdzorg, WMO en de eigen 

verantwoordelijkheden. Hiervoor komen waarschijnlijk financiele tegemoetkomingen 

mogelijk, mits verantwoord en goed onderbouwd. Daarbij wordt ook gekeken naar 

Wijkraden na de fusie van Schijndel-Veghel-St. Oedenrode. De naam van de nieuwe 

Gemeente is inmiddels wel bij iedereen bekend. Meierijstad, waar we in de toekomst zeker 

meer over zullen horen. 



- Rondvraag. Mogelijkheden bekijken voor een nieuwe Wijkschouw. Daar zijn wel vrijwilligers 

voor nodig. Wie wil dat op zich gaan nemen? 

- Opschoondag. Wie wil in 2016 de Opschoondag gaan organiseren, eventueel samen met EBC 

Oost? 

- Straatspeeldag. Ook dit jaar niet doorgegaan wegens gebrek aan vrijwilligers om het te gaan 

organiseren. Misschien het komende jaar. Wordt dit jaar samen gedaan met de Koningsdag. 

- Speeltuin. De vraag kwam of er ’n paar toestellen geplaatst kunnen worden in de Speeltuin 

voor de allerkleinsten uit onze Wijk. Daarover wordt contact mee opgenomen met de 

Gemeente. Misschien is er nog ’n budget in het Speelruimteplan. De Beemd Aktief wil daar 

ook financieel aan bijdragen. 

- De BIOdivers pakketten zijn inmiddels aan de bewoners, die zich daarvoor opgegeven 

hadden, uitgereikt door Wethouder Bart Claassen. 

- Dank aan alle vrijwilligers voor hun inzet in het afgelopen jaar. 

 


