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In deze vergadering werden onder andere de volgende onderwerpen besproken:
•
•
•
•

Bestrating Van de Weijerssstraat
Contactavond voor gezinnen met een kind met een beperking
Gelukkig en vitaal in Bunnik
Nieuwe leden nodig

Bestrating Van de Weijersstraat: romdom Bunninchem is de bestrating in orde, maar de
ASD heeft gemerkt dat de bestrating op de Burgemeester van de Weijersstraat niet goed is.
De Van de Weijersstraat is de doorgaande route tussen Bunninchem en het centrum van het
dorp. De ASD vraagt de gemeente de slechte plekken te verbeteren.
Contactavond: Uit gesprekken blijkt dat ouders van kinderen met een beperking of een
psychiatrische aandoening de behoefte voelen om met elkaar in contact te komen. De ASD
wil daarom graag samen met het Centrum voor Elkaar een contactavond organiseren, in
november of januari. Omdat de gemeente geen adressen door mag geven in verband met de
privacy, is het lastig om die ouders te bereiken. Daarom probeert de ASD het via andere
wegen, onder andere door een oproep in het Groentje.
Gelukkig en Vitaal in Bunnik: In de gemeente Bunnik voelen ongeveer 1000 mensen zich
eenzaam. Elmi de la Haye van Bruisend Bunnik licht het plan toe om meer van deze mensen
te bereiken zodat ze zich meer betrokken kunnen voelen bij de samenleving. Een centrale
ontmoetingsplek zou daarbij kunnen helpen.
DE ASD wil dit plan graag ondersteunen en doet een paar suggesties voor de uitvoering.
Nieuwe leden: binnenkort vertrekt een van de leden van de ASD, en over een jaar loopt de
termijn van drie van de leden van de ASD af. Het is daarom dringend nodig om nieuwe leden
te vinden. De ASD zou vooral graag een lid uit Werkhoven verwelkomen. Onlangs heeft zich
een nieuw lid gemeld, zij wordt op de website voorgesteld.

