Uitnodiging
Doet u mee met de wijkschouw?
Geachte heer/mevrouw
We nodigen u uit om samen met buurtgenoten en met organisaties in beeld te gaan brengen waar de wijk
Waterhoef wat verbetering behoeft.
Op dinsdag 15 maart gaan we met groepjes door de wijk lopen. We kijken kritisch wat verbeterd kan
worden. Waar is rommel, troep, afval etc. U geeft aan welke plekken een opknapbeurt verdienen. Deze
worden opgeschreven en worden meegenomen in de planning van de voorjaarsschoonmaak die al gepland
staat voor 20 april aanstaande.
Vanuit bewonersvergadering Leystromen
Op 10 december is er vanuit Leystromen een bijeenkomst geweest met een groot aantal huurders. Doel
van de bijeenkomst was om in beeld te krijgen wat de mensen belangrijk vinden om de leefbaarheid in de
straat, de buurt te verbeteren. Er zijn 63 reacties gekomen. De meeste hebben betrekking op de
woonomgeving: de speelveldjes, honden uitlaatplaatsen, snelheid, verlichting, veiligheid, vervuiling van de
brandgangen etc.
Een item wat er uit sprong, en wat we uit willen gaan voeren is het opschonen van de wijk.
Alle bewoners doen mee
Dit was een initiatief van Leystromen, maar, we vinden het van groot belang om dit uit te breiden naar alle
bewoners van de Waterhoef en niet alleen huurders.
Om het meteen goed te doen willen we een totaalbeeld van de wijk krijgen. Wij gaan samen met de
bewoners een wijkschouw houden. U als bewoner heeft een beter beeld van de wijk dan wij. U woont er
immers. Stichting Oisterwijk Centraal, Leystromen, Wijkraad Waterhoef en Contour de Twern en de politie
vertegenwoordigd zijn.
“Samen de woonomgeving zomer klaar maken”
Wijkschouw op 15 maart van 19.00 tot 20.30 uur, start “’t Burghtweike” bij de flat aan de
Terburghtweg.
Wie heeft belangstelling om samen met ons te kijken waar acties in de wijk nodig zijn?
Wie voelt zich geroepen om samen met ons een programma op te zetten voor de voorjaarsschoonmaak?
Wie wil niet alleen een gekuist huis, maar ook een gekuiste woonomgeving?
Waar aanmelden?
U kunt u aanmelden bij Stichting Oisterwijk Centraal via info@stichtingoisterwijkcentraal.nl onder
vermelding van “voorjaarsschoonmaak”.
Het staat u natuurlijk altijd vrij om spontaan aan te sluiten bij “’t Burghtweike”, maar voor de
groepsindelingen is het misschien fijn als u zich vooraf aanmeld.
Hebt u nog vragen?
Dan kunt u altijd contact opnemen met:
Karin Rentmeester : info@stichtingoisterwijkcentraal.nl

