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Dorpsbelangen
Wijster
Dorpsbelangen
Wijster heeft als doel
het behartigen van
de algemene
belangen van de
inwoners van Wijster
e.o. en het
verbeteren van de
leefbaarheid. Dit
proberen we te
bereiken door het
opzetten van
projecten, overleg
met de gemeente en
het initiatief nemen
in- of ondersteuning
bieden bij het
opzetten van
voorzieningen.

Buurtpreventie
Inmiddels hebben
zich al veel inwoners
van Wijster
aangemeld voor de
buurtpreventieapp.
Dit kan nog steeds via
e-mail.
Wij zijn met de
gemeente in gesprek
voor het plaatsen van
borden m.b.t.
buurtpreventie.

Nieuwe toegangsborden en
meeuwen
Er zijn nieuwe toegangsborden
geplaatst door de gemeente.
Daarnaast zijn de verdwenen
meeuwen vervangen. Op enkele van
de nieuwe toegangsborden borden
staat een nieuwe bronzen meeuw.
Wij zijn blij dat we in overleg met
de gemeente weer nieuwe
meeuwen hebben kunnen laten
maken.
De kern van Wijster is veranderd in
een 30 km zone. En ook buiten de
kern is op enkele plaatsen de
maximum snelheid aangepast.

Jeu de Boules baan
Door WOEK hebben we een aantal verenigingen uit Wijster geholpen
om plannen te kunnen realiseren. Bij de ingediende aanvragen was ook
een aanvraag van een buurtvereniging voor de aanleg van een Jeu de
Boules baan.
In samenwerking met de gemeente willen we gaan kijken of we een
Jeu de Boules baan in Wijster kunnen realiseren.
Daarvoor willen wij en de gemeente eerst graag weten of hier een
breder draagvlak voor is in het dorp. Graag krijgen wij daarom reacties
van anderen (buurt)verenigingen etc. of zij hier ook gebruik van gaan
maken. Ideeën voor een plek zijn ook welkom!
Reacties liefst e-mailen naar dorpsbelangenwijster@outlook.com.

Social Sofa
Er wordt elke week een aantal
dagdelen gewerkt aan de Social
Sofa. Streven is dat de sofa voor
het eind van het jaar klaar is met
behulp van zoveel mogelijk
inwoners van Wijster.
Wil je graag nog een keer helpen?
Laat het weten via ons e-mailadres.

