Wijkstichting De Stolp
St Barbaraplein 6
5341 LK OSS
Web-site: www.ckm-oss.nl
E-mail: infodestolp@ckm-oss.nl
Rek. nr. NL95ABNA064 16 08 551
KvK nummer : 41082653
Beste mensen,
Hierbij wil ik je uitnodigen voor de vergadering van wijkstichting “De Stolp” op
Maandag 17 September 2018 in “Parketzaal 1” van Ontmoetingscentrum Meteoor, Oude
Litherweg 20 in Oss.
De vergadering zal aanvangen om 20.00 uur en de sluiting is uiterlijk 22.00 uur
AGENDA
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Opening
Notulen van 18 juni 2018
Ingekomen post
Mededelingen
a. Dagelijks Bestuur
b. WOS
c. Bewonersgroepen
d. Ons Welzijn
Wijkraad
“Verekkenes” lang geleden !! ( Jan Ulijn )
Wijkactiviteit / Voortgang activiteiten / Nieuwe Ideeën
Rondvraag
Sluiting

Ik hoop dat jullie er allen weer zullen zijn. Bij verhindering graag afmelden via mail :
infodestolp@ckm-oss.nl of onderstaand telefoonnummer.
Met vriendelijke groet,
Tonnie van Dolleweerd
Tel : 632448
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NOTULEN STOLP VERGADERING D.D. 18-06-2018
1. Opening
De vergadering wordt om 20.00 uur geopend door Paul van Hulten; volle bak! Laatste
vergadering voor de zomervakantie. Tonnie Dolleweerd wordt in het zonnetje gezet
met een prachtige bos bloemen omdat ze 25 jaar bij de wijkstichting zit. Gastsprekers
van vanavond zijn Vera van Rooij van Muzelinck en Joyce van Orsouw van SEC. Afwezig vanavond: Corrie van Thiel, Dieneke van Heukelom, Ron Lagarde, Rob Hermes,
Jacco Putters, Dorien van Pinxteren en John.
2. Recipes for life
Vera van Rooij, cultuurparticipatie Muzelinck. Waarom dit project? Mensen die tegenpolen van elkaar zijn bij elkaar brengen d.m.v. een theatervoorstelling in het centrum en een walking dinner. Nu zijn we druk bezig om allerlei mensen bij elkaar te
zoeken op festivals. Ook bezig met maken denktank nu. Deelnemers vertellen hun eigen verhaal maar we zijn ook op zoek naar gastheren en –vrouwen en natuurlijk naar
de financiën! Als je interesse hebt kun je je melden bij Paul van Hulten. Op 1 oktober
start het geheel en de theatervoorstelling zal medio eind december / begin januari
plaatsvinden. Vier avonden in de Lievekamp of twee daar en twee hier in Meteoor;
dat moet nog even bekeken worden. Akbal: mooi initiatief; betrek ook andere al bestaande initiatieven hierbij. Van Ballegooij: schrijf carnavalsverenigingen aan en ook
SCVO.
3. Cruijf Court
Joyce van Orsouw is werkzaam bij SEC en is vanavond hier aanwezig namens alle
partners. Contact gelegd met voetballer Vincent Janssen. Op een Cruijf Court gelden
er 14 regels met normen en waarden. De keuze om nog een court in Oss te openen is
gevallen op de Krinkelhoek, Brabantstraat. Aanstaande zaterdag is de opening en
Vincent Janssen is hierbij aanwezig. Pepijn heeft voor afvaardiging gezorgd vanuit
wijk, ONS welzijn is een belangrijke partner. Maar natuurlijk ook Brabant Wonen en
de Cruijf Foundation. Daarnaast neemt SEC natuurlijk het voortouw. Het wordt sowieso meer dan alleen maar een voetbalveld. Ideeën? Geef deze dan door aan Paul
van Hulten!
4. Notulen 19-03-2018
Geen op – en/of aanmerkingen.
5. Ingekomen post
Alleen een folder van Hanos is binnengekomen.
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6. Mededelingen vanuit DB: Paul: we hebben veel over die nieuwe wet AVG gesproken.
We zullen een privacy verklaring op de website zetten, we gaan alle mailadressen
een mailtje versturen met daarin een link. Als je het straks hebt gelezen en je bent
het niet met het voorgestelde eens dat graag even een berichtje.
Enquête waar we eerder over gesproken hebben tillen we over de zomervakantie
heen. Oss Monopolyspel; we hebben als wijkstichting een ‘kanskaart’ gekocht. Is gekocht van het geld dat is gegeven bij de verkiezing van vrijwilliger van het jaar van de
voorzitter. Is inmiddels besteed aan een school in Afrika. Ook gaan we de website
wat moderner maken. Buitenspeeldag: Voorheen elk jaar een vast bedrag voor elke
straat. Vanaf 2018 een bijdrage naar rato van het aantal kinderen dat wordt verwacht. Nu minimaal € 40,- en maximaal € 100,-.
WOS: Paul: tijdens het laatste overleg hebben we veel gesproken over de wet AVG.
Ook is er gesproken over de gezamenlijke activiteit en we hebben besloten om deze
niet te doen; misschien volgend jaar weer.
Bewonersgroepen:
Schildwacht toren 1: er gaat zeker wat plaatsvinden bij ons in het najaar; wat precies
is nog even afwachten.
Heraut: de Buitenspeeldag is niet doorgegaan bij ons in de straat; Burendag straks
wel.
Heschepad: wij organiseren een nazomerfeestje; de uitnodigingen moeten nog verstuurd worden.
Grimberg/Ringelenburg: we hebben een leuke Buitenspeeldag gehad en misschien
gaan we na de zomer ook nog wat organiseren.
Schildwacht toren 2: een tripje naar de bierbrouwerij in Oijen staat er bij ons op de
planning.
Schildwacht toren 3: Wij gaan op 8 september iets doen; het is bijna rond.
Ons Ommetje: wij zijn pas geleden naar Ecopoll in Geffen geweest; alles rondom bijen daar. Erg interessant.
Leuvendaal: wij willen met Halloween iets doen; nu nog even bekijken hoe en wat.
Oijenseweg: weinig verandering helaas bij ons.
Haagpoort: wij hebben een erg leuke paasactiviteit gehad en de Buitenspeeldag was
bij ons in ieder geval een enorm succes; druk bezocht onder andere door de BSO.
Binnenkort gaan we een barbecue plannen.
Toernooiveld: Buitenspeeldag is bij ons nieuw leven ingeblazen. Misschien dat we
een barbecue gaan houden en straks richting kerst gaan we zeker weer wat doen.
Pastoor Bloemstraat; wij hebben pas een schoonmaakactie met kids gehouden en de
Buitenspeeldag is bij ons ook prima verlopen met zo’n 33 kinderen maar liefst. Ook
staat er nog een keer een buurtmiddag speciaal voor ouderen op het programma;
lekker ongedwongen bijkletsen.
Koetshuis: wij hebben niks op de planning.
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ONS welzijn: Nezahat Akbal: met tien wijkbewoners is er in de Binnenstad een zogenaamde talentenkamer opgestart. De bedoeling is om samen allerlei activiteiten te
doen en elkaar te ontmoeten. Loopt goed dit dus wordt vervolgd. Sociaal Burgerschap: wat gebeurt er allemaal in de wijk? Dit moet duidelijker. Wereldproeverij gaat
in september weer van start.
7. Wijkraad
Pepijn: met de Buitenspeeldag zijn we door alle straten gefietst. Sommigen zijn erg
creatief omgegaan met een beperkt budget. Zijn nu bezig met de grote speeltuin aan
het controleren en ook geluidsoverlast wordt besproken. Verkeershinder aan de
Oijense Zij wordt ook besproken en actueel is natuurlijk ook de opening van het Cruijf
Court.
8. Diapresentatie Jan Ulijn
9. Wijkactiviteiten
Aanmeldingen straten Buitenspeeldag loopt echt terug. Pepijn: klopt inderdaad, we
moeten nu echt nieuwe mensen aanspreken. Op 9 september zal er een grote rommelmarkt georganiseerd worden met 65 kramen. Erg leuk! Bingoavond op 15 december hier in Meteoor. Speciaal voor CKM. Komt nog informatie van. Hopelijk komen er straks uit de enquête ook veel nieuwe ideeën.
10. Rondvraag
Tonnie: bedankt voor de verrassing!
Pepijn: iedereen bedankt voor de inzet tijdens de Buitenspeeldag.
Heschepad: wanneer kunnen de spullen opgehaald worden en hoe zit het met financiële ondersteuning? Paul: komt allemaal goed!
Geert-Jan: ik ben de nieuwe wijkcoördinator van CKM. Frank den Brok is vanaf morgen ‘aandachtswethouder’.
11. Sluiting
Om 21.30 uur is de vergadering gesloten. Iedereen een fijne zomervakantie en tot 17
september!
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