
Mei 2017

Geachte wijkraad

Graag willen we het volgende onder uw aandacht brengen:
Als trouwe bezoekers van "Bij Bomans" zouden wij het heel erg vinden als deze
gelegenheid in de wijk in zijn voortbestaan wordt bedreigd door gebrek aan een
goede locatie en het niet'vechten'daaryoor.
En met trouwe bezoekers bedoelen we al degenen, die wekelijks of maandelijks
gebruik maken van de lokalen op dit moment.

- Maandagochtend komen er gemiddeld 20 mensen bij het koffiedrinken,
waarbij sommige ouderen door anderen worden meegenomen, als zij daar zelf
niet toe in staat zijn.

- Maandagmiddag komen er 10 mensen
- Op dinsdagavond bij het eten 1x in de maand zijn er 25 mensen
- Op woensdagochtend zingen ruim 20 mensen, die hun ziel uit hun lijf zingen

bij het koor en tegelijkertijd melden er zich gemiddeld 10 mensen om samen te
fietsen.

- Op woensdagavond loopt er een groepje samen.
- Er is een leesgroep ontstaan van 8 mensen.
- Bij lezingen zijn gemiddeld 25 mensen aanwezig en op de filmavonden 30

mensen
- Enz.enz. ( k[kt u maar op de site van "Bij Bomans")

U merkt: "Bij Bomans" heeft heel wat teweeg gebracht in de wijk en zorgt voor een
goed contact tussen de mensen onder elkaar en brengt mensen in hun eigen wijk tot
elkaar en tot verbindingl

Ons kwam ter ore dat er à"n g"=prek is geweest tussen een zeer beperkt aantal
mensen over de units, die eventueel geplaatst zouden kunnen worden bij het
speelveldje in de van de Leeuwstraat.
Misschien is tijdèns het gesprek van deze beperkte groep niet helemaal duidelijk
geworden om hoeveel mensen het gaat en hoeveel mensen hier plezier van
hebben.
ln uw schrijven van 20 mei op de site van de wijkraad staat dat u, als projectleden,
hecht aan het draagvlak van de buurtbewoners. lk hoop dat u ook hecht aan het
draagvlak van vele wiikbewoners!

We moedigen de wijkraad daarom ook aan haar uiterste best te doen bij de
gemeente( die er welwillend tegenover staat naar wij begrepen hebben) om deze
units op bovengenoemde locatie geplaatst te krijgen en anders zorg te dragen voor
voortzetting van "Bij Bomans" op een andere goede locatie in de wijk.

Het mag niet gebeuren dat "Bij Bomans'doodbloedt door gebrek aan inzet van ons,
de bezoekers, doer qtilzwijgend het sluiten van de locatie te aanvaarden en door
terughoudendheid van de wijkraad naar de gemeente toe.

Met vriendelijke groet,
De bezoekers van fij e9p,g11s
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