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Hoofdstuk 1 Inleiding
Als Stichting Mooi Straten verstaan we onder leefbaarheid een prettig contact met de buurt
en de omgeving. Kansen zien, gezamenlijk oppakken en initiatieven realiseren.
Zo veel mogelijk bewoners in de buurt betrekken bij de activiteiten en de talenten van bewoners benutten om daarmee resultaten te behalen waar heel de buurt profijt van heeft.
Door te werken met projecten proberen we steeds meer mensen actief te krijgen bij onderwerpen die hen aangaan of boeien.
Mooi Straten stimuleert het werken aan een leefbare omgeving voor iedereen in de buurt,
burgers, boeren en overige ondernemers. Het werkgebied van Stichting Mooi Straten zijn de
arealen van de buurtverenigingen Sint Joris, Papketel, ’t Zand en Bijsterveld. Waar mogelijk
en passend, ondersteunen we initiatieven van anderen. Waar wenselijk nemen we zelf initiatief om mensen bijeen te brengen.

In het werkgebied van Mooi Straten wonen ca 700 inwoners en zijn ca. 70 ondernemingen
gehuisvest (de ondernemingen van industrieterrein De Stad zijn hierin niet opgenomen). Ca
een derde hiervan zijn agrarische bedrijven en verder bestaan deze uit verschillende recreatieve ondernemingen, horeca, bouwondernemingen en zelfstandig ondernemers. Er zit dus
veel en divers ondernemerschap in de buurt.
Bij de activiteiten die wij ondersteunen en initiëren gaan we er van uit dat daar steeds een
aantal bewoners en waar nodig of gewenst ondernemers bij betrokken zijn. Die activiteiten
kunnen betrekking hebben op bermbeheer (zwerfvuil of het maaien), het zoeken naar recreatiemogelijkheden, verfraaien van het gebied, herstellen of handhaven van natuurlijke of
cultuurhistorische landschapselementen, het ontwikkelen van nieuwe economische activiteiten, het stimuleren van een betere infrastructuur of het vergroten van de sociale samenhang
en veiligheidsgevoel.
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Hoofdstuk 2 Plannen voor 2020
Het geeft ook weer gelegenheid voor andere buurtgenoten om een eigen inbreng te geven.
We gaan op zoek naar leuke en zinvolle nieuwe projecten en zullen de in ieder geval de succesvolle terugkerende projecten doorzetten.

2.1 Stimuleren sociale cohesie en leefbaarheid
Na de succesvolle cultuurhistorische fietstocht hadden we in 2019 een zeker zo succesvolle
cultuurhistorische wandeling in de Mortelen. Er is voldoende animo gebleken voor dit soort
bijeenkomsten waar je zowel over de buurt als over de buutbewoners meer te weten komt.
Ook in 2020 willen we dit voorzetten en gaan we opnieuw op zoek naar een expert die ons
meer kan vertellen over de buurt op het gebied van geschiedenis, ecologie of biodiversiteit.
Geplande data: zondag in oktober 2020.

2.2 Biodiversiteit
Biodiversiteit is momenteel een hot item, landelijk en lokaal. In onze buurt zijn verschillende
mensen bezig met hun eigen groente en fruit en om deze zo natuurlijk mogelijk te kweken.
Mensen vinden een kleurrijke omgeving steeds belangrijker. We zien daarnaast verschillende ondernemers die bezig zijn met het inzaaien van bloemenstroken om zo natuurlijke vijanden voor plaagdieren te lokken. Aan de andere kant zijn er bedreigingen van invasieve soorten zoals de Japanse duizendknoop en overlast van plaagdieren zoals de Eikenprocessierups.
Kortom verschillende onderwerpen waarmee we in onze buurt aan de gang kunnen en willen.
Geplande data: gedurende het jaar op verschillende momenten

2.3 Sap-pers-dag
Afgelopen jaar is de sap-pers in Oirschot op twee
aansluitende dagen geweest (ipv één dag). Op die
dagen konden bewoners uit het gebied van Mooi
Straten en (wijde) omgeving hun appels en peren tot
sap persen. Er was ruim voldoende aanbod om deze
dagen kostenneutraal te kunnen uitvoeren. We blijven het voorlopig twee dagen doen.
Geplande data: weekend in september 2020.
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2.4 Buurt opschoondag
We sluiten weer aan bij de landelijke actie van de buurt opschoondag. Met buurtbewoners
wordt het zwerfafval verzameld en opgeruimd. Ook de kinderen uit de buurt zijn van harte
welkom. En we sluiten weer af met een drankje en wat lekkers.
Geplande datum: zaterdag 21 maart 2020.

2.5 Ruimte voor wegen
Zoals al aangekondigd en met inbreng van de aanwonende is er begonnen met de herinrichting van Pallande en Straten. Het laatste kwartaal van 2019 ondervindt een groot deel
van de buurt daarvan ook het nodige ongemak van deze herinrichting. Het zou leuk zijn om
deze herinrichting gezamenlijk met de buurt feestelijk te kunnen inluiden.
Verwachting is dat in 2020 andere stukken van de buurt opgepakt kunnen worden, ook dan
willen we aanwonenden de gelegenheid bieden om gezamenlijk mee te denken over deze
plannen.
Geplande datum inluiden vernieuwde Pallande & Staten: Mrt 2020

2.6 Jaarvergadering
In de jaarvergadering worden de projecten van het afgelopen jaar aan de buurtbewoners
verteld en samen gekeken en naar ideeën gezocht voor de plannen voor het aankomende
jaar.
Geplande datum: maart 2019.
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Hoofdstuk 3 Resultaten 2019 en begroting 2020
In 2019 is de subsidie van het bermen van de toekomst (2016-2018) door LIB toegekend.
Daardoor hebben we er dit jaar een flink bedrag erbij gekregen.
Voor 2020 hebben we dus niet zo’n grote bijdrage van de gemeente nodig. We willen (een
deel van) het subsidiebedrag opnieuw aan biodiversiteit en duurzaamheid besteden.

voorlopige resultatenrekening 2019
in
subsidie gemeente

begroting mooi-straten 2020
uit

in

€5.600

subsidie gemeente

organisatiekosten

€838 organisatiekosten

website kosten

€835 website kosten

ruimte voor wegen

bermbeheer
bijdrage jubilea buurten (3x)

€7.234

€160

€0 biodiversiteit

€1.500

bijdrage jubilea
buurtverenigingen

€6.248 Sap-pers-dagen
€1086

Aanhangwagen (onderhoud

€2.250

& aanschaf)

5 van 9

€1.500

€0
€750

€500 straten kermis

Cultuurhistorische
fietstocht

saldo

€500

€65 ehbo/aed

straten kermis

Subsidie LIB

€1.000

€160 opschoondag

€750

ehbo/aed

Sap-pers-dagen

€1.000

€0 ruimte voor wegen

opschoondag

uit

Cultuurhistorie /
boer-burger-dag
onderhoud
aanhangwagen

€500
€7.000

€7.500
€1.500

€750

€9.232
€22.066 €12.732 saldo

€8.000 €15.660

Bijlage A Nadere toelichting van de resultaten in 2019
A.1 Deelname aan de landelijke opschoondag

We doen jaarlijks mee met de landelijke opschoondag in maart. Hierbij gaan we in groepjes
van ongeveer 4 personen een aantal uur rondlopen met vuilniszakken om al het afval uit te
ruimen wat we tegen komen in het werkgebied van Mooi Straten. Dit jaar hebben we nadrukkelijk ook de kinderen uitgenodigd en die hebben daar ook gehoor aan gegeven. Erg
gezellig, voor herhaling vatbaar.

A.2 Het organiseren een cultuurhistorische wandeltocht

Zondag 6 oktober 2019 organiseerden wij, onder begeleiding van Leon Vingerhoeds, een
wandeltocht door de Mortelen. Het verschrikkelijke regenweer was geen belemmering voor
de leuke en leerzame tocht. Ongeveer 35 buurtbewoners hebben deelgenomen. En met name tijdens de aansluitende barbecue ook elkaar wat beter leren kennen.
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A.3 Wegonderhoud Pallande/De Bollen.

De inbreng van de buurtbewoners is duidelijk meegenomen bij de herinrichting van Straten
en Pallande, evenals met de melding van de locatie waar Japanse Duizendknoop is aangetroffen. Intussen is er begonnen met de aanleg die wel voor de nodige overlast zorgt. Met
name de communicatie zou een stuk beter kunnen.
A.4 Berm van de toekomst

Het project is afgesloten en de subsidie van LIB is ontvangen.
We willen wel verder gaan met de bloemzaad acties en het
inzaaien. Dit zal verder gaan onder noemer Biodiversiteit.
A.5 Het organiseren van de Sap-Pers dag

Intussen hebben we zoveel aanbod van mensen die hun fruit
willen laten persen dat we daar twee dagen mee kunnen vullen. Hiermee blijkt het risico op financieel verlies van twee
dagen huur van de machine niet zo groot is.

A.6 Communicatie en organisatiekosten

Projectgroep vergaderingen. De projectgroep (bestaande uit het bestuur en vertegenwoordigers van de projecten) wordt ca 10 keer per jaar vergaderd. Dit gebeurt iedere eerste dinsdag van de maand, met enkele uitzonderingen i.v.m. vakanties en feestdagen. De kosten die
hierbij ontstaan zijn de kosten voor de koffie en thee.
Jaarvergadering. Jaarlijks organiseren we een jaarvergadering waarbij alle bewoners van het
werkgebied Mooi Straten worden uitgenodigd. Dit jaar vond deze plaats op woe 5 juni 2019.
De buurt wordt hierbij op de hoogte gebracht van het verloop van activiteiten uit het afgel open jaar en er wordt vooruitgekeken naar de activiteiten van het komende jaar. De kosten
hiervoor komen voort uit het huren van de vergaderlocatie en de koffie en thee die hier geschonken wordt.
Communicatie. Om de bewoners op de hoogte te houden van de activiteiten van Mooi Straten worden er nieuwsbrieven per e-mail verstuurd, maar omdat niet alle bewoners beschikken over e-mail verspreiden we ook één keer per jaar een papieren nieuwsbrief. Nieuwsbrieven zijn terug te vinden op onze website: www.mooi-straten.nl. Hier is ook informatie te
vinden over activiteiten en projecten, en ook over de geschiedenis van het gebied.
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Dit jaar is het website domein en beheer verhuist naar een andere provider, dit heeft ook
kosten meegebracht.
Financiën. Het uitvoeren en ontvangen van betalingen brengt bankkosten met zich mee.

Bijlage B Gerealiseerde projecten Mooi Straten 2011-heden
Jaar

Project

Opmerking

2019

Ondersteuning Buurtinitiatieven

Marktkramen, geluidsinstallatie

bermbeheer
Waarnemingen en Informeren mbt Japanse Duizendknoop
Opstart biodivers-tuinieren club
Cultuurhistorische wandeling

2018

Aanschaf nieuwe platte kar

Om de marktkramen te kunnen vervoeren,
de oude was versleten

Terugkerende events: opschoondag, sappersdag, AED

2 sappersdagen (ipv 1)

Ondersteuning Buurtinitiatieven

Marktkramen, geluidsinstallatie, financiële
bijdrage

bermbeheer
Initiëren buurtparticipatie herinrichting Straten & Pallande
aanschaf partytent
herinrichting neijstraat
Cultuurhistorische fietstocht
Terugkerende events: opschoondag, sappersdag, AED
2017

Berm van de toekomst

Bijenberm en Bokashi

Onderhoud zitbanken
Mini Symposium
Straatnaamboren met cultuurhistorische informatie

Afgerond, laatste borden geplaatst

Buurtapp voor veiligheid

Borden geplaatst

Ondersteuning Buurtinitiatieven

Marktkramen, geluidsinstallatie

Professionalisering internetsite
Terugkerende events: buur bezoekt boer, opschoondag,
sappersdag, AED onderhoud
2016

Realisatie landpoorten in buurtschap Aarle
Realistaie 6 zitbankjes in de buurt
Ondersteuning buurtinitiatieven

Marktkramen

Start ‘Berm van de toekomst’

Bloemen, voedsel, begrazing, lokaal composteren

Realisatie Buurtapp voor veiligheid

Pilot voor heel Oirschot

Realisatie straatnaamborden met cultuurhistorische i nformatie
Realisatie reflecterende huisnummers

Zichtbaarheid als het donker is

Aanpassing internetsite
2015
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Beheer en onderhoud wegen (in samenwerking met gemeente Oirschot)

Monfortlaan, zandpad Straten

Sappersdag

Jaarlijks terugkerende evenement

Jaar

Project

Opmerking

Faciliteren coöperatie Oirschot Glas
Samenwerking met Antoniusschool
Samenwerking met buurtschap Aarle in Best

Ommetjes en landpoorten

Samenwerking met Gilde Sint Joris
2014

Ondersteuning buurtinitatieven

Geluidsinstallatie

Cursus Reanimatie met EHBO Oirschot

Jaarlijks terugkerende evenement

Participatie in promotie-onderzoek burgerparticipatie
Universiteit Tilburg
Waarschuwing bewoners via adressenbestand
Bouwen en plaatsen landpoorten
Bloemrijke bermen
Plaatsing zitbankjes

2013

Ondersteuning buurtinitiatieven

Tent

Jaarvergadering (verantwoording aan buurt)

Jaarlijks terugkerend evenement

Opschonen buurt (op Landeljike Opschoondag)

Jaarlijks terugkerende evenement

Oprichting Stichting Mooi Straten
Installatie AED
e

1 overeenkomst met Gemeente Oirschot
Burger-boer dag (op nationale burendag)
2012

Start werkgroepen
Adressenlijst
Internetsite

2011

Informatieavond
Keukentafelgesprekken
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Jaarlijks terugkerende evenement
Wordt maandelijks geactualiseerd

