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Verslag bijeenkomst werkgroep Leefbaarheid-Toekomstvisie 

Datum: 31-10-2019 

Locatie: De Klip 

Aanwezig: Lars Jacobs, Kees Brooimans, Gabriëlle Peters, Sary van Immerzeel 

Niet aanwezig m.k.: Jean-Paul Nelissen, Tijs van de Brand, Saskia van Dartel, Jack Boomaars 

Notulist: Gabriëlle Peters 

 

 

Agenda: 

1. Opening bijeenkomst 

2. Mededelingen vanuit bestuur 

3. Vaststellen notulen van 03-10-2019 

4. Rondje subgroepen (stand van zaken) 

5. Afspraken en volgende bijeenkomst 

 

Verslag: 

1. Opening bijeenkomst 

 

2. Mededelingen vanuit bestuur 

Bestuur van het platform heeft op woensdagmiddag 23 oktober kennisgemaakt met de ambtenaren 

van de gemeente Oosterhout die het platform en de werkgroepen gaan ondersteunen bij hun 

werkzaamheden. Helaas kon niemand van de werkgroep hierbij aanwezig zijn. De werkgroep wil 

graag bijgepraat worden over de inzet van de ambtenaren. 

 

3. Vaststellen notulen van 03-10-2019 

Notulen van 3 oktober zijn goedgekeurd, met dank aan Jack. 

 

4. Rondje subgroepen (stand van zaken) 

 

Onderwerp Leden  Stand van zaken 
Visie Sari-Kees-Jean Paul J-P heeft veel voorwerk gedaan en een 

voorzet gemaakt. Dit heeft hij 
voorgelegd aan Sari en Kees. Voor de 
volgende bijeenkomst zal er een 
concept voorstel worden voorgelegd. 
 
 

School Gabriëlle-Lars Itemlijst opgesteld en een mail gestuurd 
naar de directeur van Marcoen met de 
vraag of we een keer kunnen komen 
praten.  Directeur heeft geantwoord dat 
de problematiek wordt onderkend en 
dat het bestuur van de school (Delta) in 
gesprek is met de gemeente. (zie 
bijlagen: e-mails naar en van de 
directeur van Marcoen.) 
 
Deze subgroep kan nu wat anders  
oppakken. Voorstel is daarom om 
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binnen niet al te lange tijd kennis te 
maken met de ambtenaren van de 
gemeente.  
 
 

Informatiepakket-winkels Saskia-Tijs Volgende bijeenkomst meer informatie. 

Dorst-Oost 
/seniorenwoningen 

Jack Volgende bijeenkomst meer informatie. 

 

5. Afspraken en volgende bijeenkomst 

a. Voorstel is om de volgende keer te brainstormen over de waarden die wij als werkgroep 

belangrijk vinden. Dan kan de subgroep visie verder werken aan de missie/visie. Subgroep 

Visie zal dit voorbereiden. 

b. Lars en Gabriëlle nemen contact op met Marijn Scheifes (ambtenaar van de gemeente) om 

kennis te maken. 

c. Lars zal contact opnemen met BN De Stem om de werkgroep op de kaart te zetten. 

d. Voorstel voor volgende bijeenkomst: 21 of 28 november (Lars zet datumprikker uit). 

 

 

 

 


