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Afwezig

Wim vd Rijt en Tessa van Roosmalen (wijkraad Plein), Ans Vink, Annie Wouters en Dick Fokkema
(wijkraad De Beemd), John Heesakkers (Stichting Bloemenwijk), Albert Dekker (wijkraad Bonkelaar
Grevekeur), Richard Schoones (dorpsraad Wijbosch), Eric van de Broek, Marlies van Erp en Karina
Zegers (wijkraad Bloemenwijk) Boudewine van der Donk (Woonmeij) Carolien Genen en Trix
Cloosterman (Welzijn de Meierij), Jeroen Lucius (Wijkraad Hulzebraak – Hoevebraak), Ger Roumen
(wijkagent) en Carli van Heeswijk, Willy van Roosmalen, Henk de Laat, Jan Goijaarts en Lianda de Vos
(gemeente Meierijstad)
n.v.t.

Kopie aan

aanwezigen

Onderwerp

Wijkplatformoverleg Schijndel

Agendapunt: Opening
Voorzitter (Henk de Laat) opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Gevolgd door een korte kennismakingsronde.
Rondvraag
a. Gemeente Meierijstad:
 Wijkraad Hopstraat stopt definitief. Het batig saldo gaat deels terug naar de gemeente
en wordt deels ingezet voor de aanschaf van een ballenvanger.
 Alle wijk- en dorpsraden (= WDR) hebben de samenwerkingsovereenkomst
ondertekent. Het document wordt gedigitaliseerd en naar alle WDR verzonden.
 Door de afspraken in de samenwerkingsovereenkomst over bijeenkomsten komt de
organisatie van het huidige wijkplatformoverleg (= WPO) in handen van de WDR
Schijndel en/of maatschappelijke organisaties. Aanwezigen stemmen hiermee in.
 Evaluatie van de samenwerkingsovereenkomst vindt plaats na een jaar. Planning
december 2018.
 Locatie watertappunt (Brabantwater). Aanwezigen denken na over een goede locatie.
b. Welzijn de Meierij
 Woonservicepunten (=WSP)
Evaluatie van de overlegstructuur (4x per jaar) heeft plaatsgevonden.
Vraag: overleg handhaven in huidige vorm of toevoegen aan het WPO.
Uitkomst: er wordt veel waarde gehecht aan het overleg en de huidige vorm is te
gedetailleerd voor het WPO. Overleg gaat in de huidige vorm door.
Invulling WSP: dagbesteding en ontmoetingsactiviteiten. Veel activiteiten, functioneert
goed en veel vrijwilligers zijn hierbij betrokken.
 Beursvloer Meierijstad

In opvolging van beursvloer Schijndel (try-out) vindt op 17 april de beursvloer
Meierijstad plaats.
Doel: maatschappelijke organisaties komen in contact met bedrijven/commerciële
ondernemingen en kunnen hulp vragen, bv advies, training, materialen, ervaring,
kennis, maar geen geld en proberen een match te maken. De match wordt vastgelegd
(notaris). In ruil voor de hulp doet de maatschappelijke organisatie iets terug
(tegenprestatie). Ook de tegenprestatie wordt vastgelegd.
Wil je professionele ondersteuning om de juiste vraag te formuleren? Op 6 en 19
februari vinden er workshops/trainingsavonden plaats.
Kijk voor meer informatie op www.beursvloermeierijstad.nl
c. Wijkraad Bonkelaar Grevekeur
Geen uitnodiging ontvangen voor dit overleg.
d. Oplaadpunten voor auto’s
Gemeente wil in de Beemdstraat 2 oplaadpunten realiseren. De parkeerdrukte/-overlast in
deze straat is groot. De wijkraad heeft dan ook een bezwaarschrift ingediend.
e. Welzijn de Meierij
Carolien Genen neemt deels de werkzaamheden van Monique Stegenga over. Binnenkort
gaat ze kennismaken met de WDR.
f. Telefonie gemeentehuis: laat nog steeds te wensen over. Graag aandacht voor een warm
overdracht van telefonist naar medewerker zodat klant niet 2 keer hetzelfde verhaal moet
vertellen.
Agendapunt: vorig verslag
 What’s app-borden
Politie heeft een inventarisatie gemaakt en advies gegeven. De gemeente is nu bezig
zaken verder uit te werken en nieuw beleid te formuleren.
Wat betekent dit voor de nabije toekomst?
Regie ligt bij de gemeente. Beleid wordt geharmoniseerd, hierbij worden alle WDR
Meierijstad aan de voorkant meegenomen. Verwacht wordt dat de komende 2 jaar geen
acties worden uitgevoerd, maar dat het blijft zoals het nu is.
Tip:
Informatie inzake whats app-borden gemeente breed delen.
Afspraak: Henk de Laat bespreekt dit met de medewerker openbare orde en veiligheid.
 Overlast
Dit onderwerp speelt met name in de zomer. Wijkagent geeft aan dat er dan meteen
bovenop gezeten moet worden.
 Rattenplaag:
Is op dit moment niet actueel.
Agendapunt: BIN Meierijstad
De bijeenkomst is positief verlopen. Het heeft nieuwe bestuursleden en coördinatoren
opgeleverd. Inmiddels zijn er 2 extra BIN-tenten aangeschaft.
Initiatieven moeten uit de wijk zelf komen en worden verder uitgewerkt door de BINcoördinator. Een opzet voor de werkwijze is in voorbereiding.
Agendapunt: Rondje activiteiten WDR
a. Wijkraad Plein
 Zwerfvuilactie
 Paaseieren zoeken
 Buitenspeeldag
 Burendag
Verzoek: activiteit met alle WDR samen oppakken en uitwerken.

b.

c.
d.

e.

f.

g.

 Nadruk op PR en vernieuwing van de website.
 Kennismaking met burgemeester Van Rooij.
 Wij enquête
 Eventueel een wijkschouw
Wijkraad De Beemd
De gemaakte afspraken uit de wijkschouw uitvoeren; vermindering snelheid en
parkeerplaatsen.
Parkeerplaatsen: opstellen gedragsregels door wijkbewoners
Snelheid: basisscholen hebben zeer beperkt middelen ontvangen om voorzieningen te
treffen.
Afspraak: wijkraad geeft locaties door om snelheid te meten.
Stichting Bloemenwijk
Na 1 juli niet meer actief.
Wijkraad Bonkelaar Grevekeur
Op dit moment haakt iedereen af en zijn er 2 bestuursleden actief. Aanbod om samen te
werken met stichting Rondom de Toren, maar worden dan erg beperkt in activiteiten.
Dorpsraad Wijbosch
 Zitten in een luxe positie met ong. 280 vrijwilligers waar ze een beroep op kunnen
doen en organiseren 27/28 activiteiten per jaar.
 Uitdaging voor het bestuur: activiteiten van het bestuur naar een hoger niveau
brengen.
 Woningbouw in Wijbosch is een belangrijk thema.
 Onlangs kennis gemaakt met burgemeester Van Rooij.
 Wèbbus: de aanvragen nemen toe en ook door de juiste doelgroep
Vraag: mogen inwoners buiten Wijbosch ook gebruik maken van de bus.
Antwoord: afstanden zijn bepaald en vastgelegd (straal Wijbosch – centrum Rooi).
Schijndelnaren die behoren tot de doelgroep mogen ook gebruik maken van de bus.
 VOG protocol is opgesteld en ondertekent. De gratis VOG’s voor de vrijwilligers van
Wijbosch kunnen aangevraagd worden.
Meer informatie neem dan contact op met dorpsraad Wijbosch.
 Vrijwilligersverzekering: geconstateerd is dat naast de collectieve verzekering ook een
bestuursaansprakelijkheidsverzekering nodig is voor een aantal activiteiten die
Wijbosch organiseert. Is dit ook het geval bij activiteiten van de andere wijkraden?
Verzoek: nadere informatie over de collectieve vrijwilligersverzekering. Mogelijk een
thema voor een platformbijeenkomst WDR Meierijstad.
De polis is te vinden op www.meierijstad.nl
Wijkraad Bloemenwijk
 Kindercarnaval
 Website
 Bingo
 Fancy Fair
 Vlooienmarkt
Wijkraad Hulzebraak Hoevebraak
 Zwerfvuilactie
 Pasen
 Buitenspeeldag
 Spooktocht
 Activiteiten voorjeugd 13 - 16

Agendapunt: Parkeerplaats Lochtenburg
‘’s Nachts mogen daar geen auto’s staan, maar ze staan er wel.
Afspraak: Henk de Laat zet het uit in de gemeentelijke organisatie en zorgt voor een
terugkoppeling naar Ans Vink.

Agendapunt: Thema’s Wijbosch
Dit agendapunt schuift door naar de volgende vergadering.

Numme
r
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Actie

Verantwoordelijk

Evaluatie samenwerkingsovereenkomst in
december 2018
Locatie watertappunt
Informatie whats appborden gemeente breed
delen
Locaties voor snelheidsmeters doorgeven
Mogelijkheid bezien om thema
vrijwilligersverzekering te organiseren in een
platformbijeenkomst WDR Meierijstad
Informatie over parkeerplaats Lochtenburg

Gemeente
WDR Schijndel
Gemeente (Henk de Laat)
Wijkraad De Beemd
Gemeente

Gemeente (Henk de Laat)

