Verslag jaarvergadering De Beemd Aktief op
maandag 18 maart 2019
Aanwezig: Dick Fokkema, Wilhelmien Kooijmans, Anny Wouters, John van de Ven, buurtadviseur
Henk de Laat Gem. Meierijstad, Caroline Geenen Welzijn de Meierij, Ans Vink en een aantal
wijkbewoners.

1. Dick opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Het verslag van 13 maart 2018 wordt vastgesteld.
3. Financieelverslag:
De kascontrole bestond uit Wilhelmien Kooijmans en Wim v.d. Schoot. Het verslag was
netjes en overzichtelijk. Ze hebben de penningmeester decharge verleend. De kascommissie voor
volgend jaar zijn Wim v.d. Schoot en Ad Kooijmans.
4. Mededelingen:
– Evaluatie verkeerstelling:
Na de wijkschouw van 23 sept. 2017 is het probleem nog niet opgelost. Celine der Linden van de
gemeente zal weer contact met mij opnemen om opnieuw een verkeerstelling de gaan doen.
– Elektrische laadpaal:
de Laadpaal is 25 okt. 2018 in gebruik genomen, van de laadpaal wordt goed gebruik gemaakt.
– Uitwerking AED:
Wij als stichting de Beemd Aktief willen zelf een AED aanschaffen om zo de bereikbaarheid rond het
veldje in de beemd te verbreden. Hij zal geplaatst worden bij Anny Wouters aan
het huis.
– Kwiekroute Jansenpark:
Het is de bedoeling om een bewegingsroute in het Jansenpark te gaan realiseren in samenwerking
met de bewegingstuin van het Bekkershuis. In het kader van de ouderen en eenzaamheid.
5. Jaarverslag activiteiten: Palmpasen, Jeu de Boules, Kaarten, Spooktocht.
– Palmpasen:
Ook dit jaar op witte donderdag 18 april gaan de kinderen van groep 3 en 4 weer Palmpasen stokken
versieren en aanbieden aan de bewoners van het Mgr. Bekkershuis.

– Jeu de Boules :
Er was niemand van de Jeu de Boules club aanwezig de uitslagen staan op de website.

– Kaarten:
Per 1 april stoppen Gijs van Doorn en Louis Cromsigt met de leiding van de kaartavonden.
Ze willen aan Miranda van Boxmeer, Anja van Heeswijk en Jan Oomen vragen om het van hun over te
nemen.
-Spooktocht:
De spooktocht is helaas dit jaar niet door gegaan. Hopelijk dit jaar weer wel.
6. Platform Meierijstad:
zie verslag 3 juli 2018 het volgende overleg is 8 mei 2019.
7. Platform Woon- en Leefomgeving:
– zie verslag 11 maart 2019. Er is besloten om het overleg terug te brengen naar 2 maal per jaar. De
voornoverleggen doen we nog 4 maal per jaar.
8. Woonservice:
zie verslag 3 oktober 2018. Er is gesproken over het thema “Eenzaamheid” Ze willen ook een
straatcontactpersoon aanstellen om zo de drempel lager te maken. Hun doel is om 10 personen uit
de eenzaamheid te halen.
9. Rondvraag en sluiting:
– Henk de Laat vraagt ofdat er weer interesse is voor een wijkschouw.
– Er komt een nieuw bomenbeleid in Meierijstad er wordt ook input gevraagd vanuit de wijkraden,
Dick gaat in de commissie zitten.
– Dick sluit om 9.30 uur de vergadering met dank aan iedereen.

