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Mooi Straten Jaarvergadering woe 28 mrt 2018 bij t Zand  

Aanwezig – werkgroep (Jan Willem, Wiljan, Paul, Stan), gastspreker en ca 15 buurtbewoners 

 

Agenda  

(zie ook powerpoint) 

1. Welkom & voorstellen  
2. Terugblik 2017 aan de hand van financieel verslag 

a. Resultaat 2017 
b. Verslag kascontrole commissie 

3. Projecten 2017 
a. Opschoondag 2017 & 2018 
b. Berm van de toekomst 
c. Verkeer&veiligheid – herinrichting school & ruimte voor wegen 
d. What’s app groepen veiligheid 
e. Sappers-dag 
f. Straatnamen bordjes 

4. Projecten 2018 
5. Rondvraag 
6. Lezing: Coöperatie Zon op Oirschot door Hans Geene (Buurtinitiatief Gildekwartier 

Oirschot) 
7. Afsluiting en borrel 

1 Welkom & voorstellen  
De voorzitter heet iedereen welkom en stelt de huidige projectgroep nog even voor. 

2 Terugblik 2017 aan de hand van financieel verslag 
Het financieel verslag is terug te vinden in de powerpoint. Jan-Willem geeft aan dat er een 
behoorlijk vermogensafname is die te maken heeft met het straatnamen project. De 
subsidie hiervoor is in het voorgaande jaar al ontvangen, dit project is uiteindelijk 
kostenneutraal uitgevoerd. 

Het landpoortenproject is afgerond (na 100! poorten te hebben geplaatst), met de verkoop 
van restmateriaal zijn wat inkomsten gegenereerd. De parkbanken hebben een 
onderhoudsbeurt gehad met hulp van de carnavals vereniging De Broemies.  

Voor 2018 is budget beschikbaar voor nieuwe projecten. 

 

Kascontrole commissie (Pieter van Overbeek & Miriam van Kroonenburg). Pieter geeft aan 
dat de financiën en de administratie er netjes en transparant uitzien. Er zijn geen 
onregelmatigheden aangetroffen.  

Voor de vacature van Miriam heeft Harriet Sluiter zich aangemeld voor de kascontrole van 
2018.    JV18-01 
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3 Projecten 2017 
Opschoondag 2017 & 2018 (Wiljan)– zowel in 2017 als onlangs in 2018 weer een succes. Dit 
jaar waren en 22 buurtbewoners om te helpen en waren de opmerkelijkste vondsten een 
verscheurde stempas en een setje ontbijtborden. 

 

Berm van de toekomst (Stan)– in het voorjaar van 2017 is begonnen met dit project door een 
stuk berm bij het Heezenpad af te graven (verarmen van de grond) en in te zaaien met een 
bloemenmengsel. Helaas heeft dit nog niet helemaal de gewenste bloemenpracht gegeven. 
Dit jaar is er opnieuw gezaaid met een aangepast zaadmengsel. Er is ook op andere plekken 
gezaaid. 

Een buurtbewoner vraagt zich af waarom er relatief veel geld is uitgegeven aan het 
afgraven. Is dat niet iets wat de gemeente op zich zou moeten nemen? Er zijn verschillende 
bermen afgegraven dit jaar, hadden die niet ingezaaid kunnen worden? Kan het zaaiproject 
wat breder getrokken worden? 

Stan geeft aan dat bewoners zelf zaad kunnen opvragen bij Frans Versteden tot 15 april 
(frans@pannenhoeve.nl). Verder worden de opmerkingen meegenomen naar de 
projectgroep.  JV18-02 

 

Verkeer & Veiligheid (Nick) – De herinrichting bij school is ongeveer klaar. Het resultaat is erg 
mooi geworden beamen ook verschillende buurtbewoners. Er worden nog wat 
verbeteringen aangebracht in de borden om de weg te wijzen (nu niet altijd duidelijk welke 
kant je nu precies op mag rijden) en er moet nog wat opgeruimd en afgewerkt worden. Het 
geheel zal ook nog officieel geopende worden. 

Ruimte voor wegen is weer opgestart nu er duidelijkheid is over de de plannen rondom de 
randweg. Alleen het stukje Pallande en Straten wordt meegenomen voor vernieuwing (geen 
masterplan voor de hele omgeving). Zonder inbreng van de buurt/mooi-straten zal alleen 
het asfalt vervangen worden. Joris van Esch neemt als vertegenwoordiger deel aan de 
projectgroep. 

AED - Voor de AED komt binnenkort weer een oproep voor een herhalingscursus, er is nu 
geen behoefte aan nieuwe mensen. 

 

WhatsApp groepen veiligheid (Wiljan) – Intussen is heel Oirschot, Beers en Spoordonk 
voorzien van een dekkend netwerk. Politie is meer betrokken en de het gebruik en beheer 
van de WhatsApp verloopt netjes. Er zijn ook minder meldingen mogelijk ten gevolge van de 
groepen. Mocht je lid willen van de buurt whatsApp Buurten Bijsterveld, De Papketel, St. 
Joris en ’t Zand geef je dan op via:  whatsapp@mooi-straten.nl 

Meer info ook via: https://www.oirschot.nl/mijn-buurt/whatsapp-buurtpreventie_46280/ 

 

Sappers (Paul): Afgelopen jaar was de fruitoogst zeer minimaal maar door het op één dag te 
laten plaatsvinden en fruit in te kopen van de Philips Fruittuin is er toch nog 3000 kg 
geperst. Dit jaar zijn de sappersdagen op 23&24 september opnieuw bij t Zand (mocht de 
oogst opnieuw tegenvallen dan kan er voor één dag gekozen worden). 

 

mailto:frans@pannenhoeve.nl
mailto:whatsapp@mooi-straten.nl
https://www.oirschot.nl/mijn-buurt/whatsapp-buurtpreventie_46280/
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Straatnaamborden: Intussen zijn de borden geplaatst en is het project geslaagd. Op sommige 
borden is de onderste rand afgeplakt (herdgang&buurtschap), onduidelijk is waarom. Er 
zitten ook nog wat foutjes in, die worden nog gecorrigeerd.  JV18-03 

Clari geeft aan dat een buurtschap altijd gevormd wordt door de bewoners. Een straat 
zonder bewoners kan dus geen onderdeel zijn van een buurtschap. 

 

Symposium over 5 jaar Mooi Straten op 1 juni 2017 – Op verzoek van de gemeente 
georganiseerd en als zeer geslaagd ervaren. Dit jaar zal deze door een ander buurt initiatief 
georganiseerd worden. 

 

Nieuwe website: de website van mooi straten is geheel vernieuwd, zie mooi-straten.nl 

  

4 Projecten 2018 
Voor 2018 is er ruimte voor nieuwe projecten. Jan-Willem geeft aan dat vorig jaar tijdens de 
jaarvergadering is aangegeven door de buurtbewoners een rol te zien voor Mooi Straten op 
het gebied van verkeer en cultuurhistorie. Hij zou graag de projectgroep Cultuurhistorie 
opstarten. Uitgangspunt zou kunnen zijn: een scholieren project die een verslag hebben 
gemaakt over de geschiedenis van Straten. Ander opties van buurtbewoners: 

 Misschien eens rondje met een metaaldetector door je tuin doen? 

 Clari van Esch geeft aan sinds 1976 de archieven bij te houden van het gehucht 
Straten. Voor wie meer wil weten zou ze een fietstocht willen organiseren langs de 
belangrijkste plekken en gebeurtenissen. Daar wordt enthousiast op gereageerd.                                                            
 JV18-04 

   

De Straten kermis is geen direct Mooi-straten initiatief maar er zit wel veel overlap in de 
mensen die daarbij betrokken zijn. Daarbij juicht mooi-straten dit initiatief zeer toe en zal 
zoeken naar een passende manier om dit opnieuw te ondersteunen.  JV18-05 
Dit jaar zal de Straten Kermis plaatsvinden op de weide van Kasteel (klooster) Groot 
Bijsterveldt op zondag 9 september. 

 

Er zal weer een Boer-Burgerdag in oktober georganiseerd worden. Ideeën hiervoor zijn van 
harte welkom!  JV18-06 

5 Rondvraag 
Pieter van Overbeek geeft aan dat dit jaar het St Joris gilde 50 jaar bestaat. Is er een 
mogelijkheid om hiervoor een bijdrage aan te krijgen van Mooi Straten? Bijvoorbeeld met 
een tegenprestatie op cultuurhistorisch vlak? Stan ziet zeker mogelijkheden vraagt aan 
Pieter om dit verzoek ook even via de e-mail te doen, dan gaat het mee in de volgende 
projectgroep bespreking op 19 april  JV18-07 

De mooi straten spullen (zoals banken, marktkramen en de tent) kunnen sowieso 
beschikbaar gesteld worden. Zie ook http://www.mooi-straten.nl/verhuur-
activiteitenmaterialen.html 

http://www.mooi-straten.nl/verhuur-activiteitenmaterialen.html
http://www.mooi-straten.nl/verhuur-activiteitenmaterialen.html
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6 Lezing: Coöperatie Zon op Oirschot  
Door Hans Geene (Buurtinitiatief Gildekwartier Oirschot). Hans zal zijn presentatie 
beschikbaar stellen. Meer info via: jjhgeene@gmail.com en https://www.oirschot.nl/mijn-
buurt/projecten_45884/item/cooperatie-zon-op-oirschot_90211.html 

 

Hij geeft nog als tip mee voor mensen die zelf aan de gang willen met duurzaamheid: 
stichting Kempen energie: https://www.kempenenergie.nl/ 

7 Afsluiting en borrel 
 

8 Actiepunten lijst 
 

nr Wat Wie Wanneer Opmerkingen/status 

JV18-01 Kascontrole commissie (Piet van 
Overbeek en Harriet X) uitnodigen voor 
controle 2018 

penningmeester Feb 2019  

JV18-02 Projectgroep agendapunt toevoegen: 
hoe bermen van de toekomst breder 
uit te dragen 

voorzitter 
19 april 
2018 

 

JV18-03 
Corrigeren straatnaamborden foutjes 

Straatnaam 
bord werkgroep 

  

JV18-04 Fietstocht tour door de geschiedenis 
van Straten organiseren samen met 
Clari 

werkgroep   

JV18-05 Vormgeven aan ondersteuning Straten 
kermis 

werkgroep   

JV18-06 Ideeën Boer-Burgerdag in oktober 
opgeven bij info@mooi-straten.nl 

iedereen asap  

JV18-07 Vormgeven aan ondersteuning 50 jaar 
St Joris Gilde 

werkgroep   
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https://www.oirschot.nl/mijn-buurt/projecten_45884/item/cooperatie-zon-op-oirschot_90211.html
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