Gerealiseerd:
- structureel overleg met onze partners en mensen BP
- communicatieafdeling voor nieuwsbrief op papier en digitaal.
- dekkende wijk met straatvertegenwoordigers en whatsapp - beheerders
- website (vrachelen2.nl) , FB en twitter
- medebepalen huisvuilophaling plaatsen in de wijk
- diverse verkeersproblemen opgelost:
- rondom school
- kwartet gemaakt
- zebra geregeld
- afrit naar de wijk
- samenwerking school met verkeersouders
- verkeersborden aanpassingen
- herinrichting verkeerslichten kruisingen rondom wijk bovensteweg /
huijbreghts schiedonlaan (roodrijders in kaart gebracht!)
- directe hulp aan politie geboden met bewoners toen er stoffelijk overschot in
kanaal lag door te flyeren in de wijk met verzoek om informatie.
- actieve commissie evenementen (buitenspeeldag, Pasen, buurtbarbecue
kerstboominzameling)
- burenbemiddeling stimuleren
- betrokken bij voorlichtingsavond zandoogje asielzoekers centrum
- belofte betrokken te worden bij bestemming (niet nagekomen) zandoogje
- bijdrage geleverd aan speeltuinen ontwikkeling in de wijk
- Surplus betrokken en cojor bij jongerenoverlast
- handtekeningen acties pallieterplein en planten nieuwe haagjes geregeld
- programma Waaks mee ontwikkeld (hondenhesjes)
- donkere dagen avonden georganiseerd
- veiligheidschecks door de wijk gehouden o.a. voetjesacties en roadblocks met
politie en handhaving
- actieve zapper-club opgezet
- fietsenstalling bushalte het Goorke recent uitgebreid na 7 maanden
rappelleren
- bestuur buurtpreventie Oosterhout
- doorgeven gevaarlijke situaties vrachtverkeer boedingen
- peukentegel bij bushalte
- regelen AED trainingen

Nog te wensen:
- fietsbrug / betere aansluiting centrum o.a. vanwege de sluizen / veiligheid
fietsers
- bebording voor zappers om afvalgooien te verminderen en/ of bekeuren
- betere losloopgebieden nabij voor honden (EVZ?)
- meer kunnen betekenen voor eenzame mensen
- ecologische zone groen houden zonder vliegtuigen / drones (voor dieren,
mensen, milieu, geluidshinder en gevaar nu!)
- stankoverlast weststad verminderen (onderzoek gaande en loopt al 2 jaar
dossier wij vrezen gevaar volksgezondheid)
-Arriva benaderen vanuit de gemeente inzake vervuiling peuken (die niet in
peukentegel gaan)
-Diverse verkeersproblemen in de wijk (sluiproute voor bedrijventerreinen,
snelheid)

Dank u voor uw komst en aandacht!
Buurtbeheer vrachelen 2-Markkant

