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SPEELVOORZIENING

Na ruim anderhalf jaar is hier eindelijk de eerste nieuwsbrief van de buurtcommissie ‘t Goeie
Spoor. Deze commissie is opgericht naar aanleiding van het vervelende incident op het spoor
en het tunneltje in onze buurt. Wat is er sindsdien allemaal gebeurd?
Marion Westerhof heeft als eerste de kar getrokken met de oprichting van de buurtcommissie.
Inmiddels heeft zij de voorzittersrol van de buurtcommissie overgedragen aan Annek Tol. Wij
willen Marion nogmaals bedanken voor haar inzet.
De buurtcommissie bestaat na enkele wisselingen nu uit vijf personen. Op de laatste pagina
kunt u zien wie uw straat vertegenwoordigt. Het streven is om minimaal één vertegenwoordiger
uit elke straat te hebben. We zoeken nog naar nieuwe mensen uit de Stationsstraat, de
Populierenlaan en de Eikenlaan.
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Een vergadering van buurtcommissie ‘t Goeie Spoor met van links naar rechts: Annek Tol, Thea
Verteegh, Ingrid Blom (Wijkmanager Gemeente Veenendaal), Jan Versteegh, Gert van Kruistum,
Charlotte Melssen en Martin van Rooijen (opbouwwerker Welzijn Veenendaal)

Hartelijk dank ook aan Hans de Kievid, Rick Westerhof, Wendy Koudijs en Gert van Grootheest
voor hun inzet in het afgelopen jaar. Zij zorgden onder andere voor de opzet en de herinrichting
van de groenstrook aan de Stationssingel.
Uit de eerste enquête die onder de bewoners is gehouden bij de oprichting van de buurtcommissie
in juni 2010 werden de volgende aandachtspunten genoteerd:
Geluidsoverlast, Parkeren, Veiligheid (verkeer, jongeren, tunnel, fietsen op trottoir), Zwerfvuil,
Groenvoorziening/Speeltuin, Hoogspanning, Oude CSV gebouw.
Maar wat is er sindsdien allemaal gebeurd.



Wat heeft de buurtcommissie gedaan
het afgelopen jaar?
GROENSTROOK STATIONSSINGEL

De groenstrook is in overleg met de bewoners aangelegd. Hij moest voldoen aan een tweetal
eisen:
- een sociaal veilig park (de bomen blijven, maar verdere de groenbeplanting niet te hoog
i.v.m. het overzicht houden en er moest goede verlichting komen)
-te voet een goede toegang naar de groenstrook van meerdere kanten.
Een en ander is uitgevoerd en de speeltoestellen worden nog geplaatst.

Buurtbemiddeling In Veenendaal
Ingezonden bericht: Buurtbemiddeling
helpt bij burenconflicten.

SPEELVOORZIENING IN DE GROENSTROOK

Last van de buren? We kunnen er
allemaal wel eens mee te maken
krijgen. Harde muziek, afval op de
stoep, luidruchtige kinderen in het
trapportaal … Om te voorkomen
dat zo’n situatie een conflict wordt, is
het belangrijk om vroegtijdig met de
buren in gesprek te gaan. Dat is niet
altijd makkelijk.
In dit soort situaties kan het helpen
om er een derde neutrale partij
bij te betrekken. Zo’n partij is
buurtbemiddeling Veenendaal.
U kunt de coördinator buurtbemiddeling
Veenendaal, Caroline Holsheimer,
bereiken via: telefoon (0318) 495929 of
buurtbemiddeling@welzijnveenendaal.nl

Afgelopen zomer heeft de buitenspeeldag plaatsgevonden in de groenstrook vóór de
Stationssingel. Tijdens deze dag zijn er onder meer verlanglijstjes voor toekomstige
speelfuncties in de groenstrook uitgedeeld aan de kinderen. Op de verlanglijst konden kinderen
(soms met wat hulp) invullen welke speelfuncties ze het leukst vonden.
Heel veel kinderen hebben een verlanglijst ingevuld, in totoaal 55 kinderen!!
Op dit moment wordt er door 2 verschillende bedrijven een ontwerp gemaakt op basis van alle
ingevulde verlanglijsten. Zodra de ontwerpen klaar zijn worden deze huis aan huis verspreid
zodat iedereen zijn of haar voorkeur aan kan geven en waarna de speelplek definitief ingericht
kan worden.

Sponsors straatspeeldag
De buitenspeeldag 2010 werd mede
mogelijk gemaakt dankzij de volgende
sponsoring, voor wie onze hartelijke
dank!

BUITENSPEELDAG 2010

Tamminga Chocolaterie, Restaurant
Nieuw China, Accountant en
belastingsadviseurs Taverne & Meun,
Brouwer & van Burken Assurantiën,
Brouwer Verzekeringen, Tandarts
Sillekens, Spect Gebouwenconsult,
Supermarkt C-1000, Donkelaar
containers, Buddingh Natuursteen,
Kinderdagverblijf Luna, Multicopy, Van
Ginkel en van Bemmelen Makelaardij,
Stichting Welzijn Veenendaal en de
Gemeente Veenendaal.



Afgelopen juni hebben Jan en Thea van de buurtcommissie in samenwerking met een groep
vrijwilligers uit de buurt de straatspeeldag georganiseerd. Dit was een enorm werk en een
groot succes waarvoor Jan en Thea niet genoeg pluimen verdienen! De burgemeester was
uitgenodigd voor de opening. Deze heeft de buitenspeeldag geopend. De burgemeester was
verrast over de professionaliteit en hoeveelheid aanmeldingen van kinderen voor deze dag.
Hij complimenteerde de organisatoren waaronder Thea en Jan Versteeg, beiden lid van onze
buurtcommissie. Er waren bijna honderd kinderen. En wij wisten niet dat onze buurt zoveel
kinderen telden!
Als attracties waren er sminken, een springkussen en Oudhollandse spellen georganiseerd.
Sponsors uit de buurt hadden voor de lekkerste traktaties gezorgd wat een zeer groot succes
was. En dankzij alle vrijwilligers is het een hele geslaagde dag geweest. Op de website www.
goeiespoor.nl zijn hiervan leuke foto’s te zien.

Ingezonden bericht: door het Platform
Hoogspanningslijn Veenendaal.

Hoogspanningslijnen Veenendaal
‘Het platform bestaat nu acht jaar.
Het doel is: de hoogspanningslijnen
Veenendaal uit! Hetzij door de lijnen
ondergronds te brengen of anders
via een tracé buiten Veenendaal om.
We gaan uit van het zogenaamde
“voorzorgprincipe”. Het staat vast dat
er een licht verhoogd risico bestaat op
het krijgen van leukemie bij kinderen,
en een licht verhoogde kans bestaat
op het krijgen van dementie( Type
Altzheimer).
Het overheidsbeleid is, dat bebouwing
80 meter van de draden vandaan moet
blijven aan beide kanten van de lijn.
Netbeheerder Stedin heeft de fase van
de stroomrichting gedraaid waardoor
het mogelijk is de wettelijke zone om
de draden heen te verkleinen van 80
m naar ongeveer 50 m. Deze ingreep
heeft in het voorjaar plaatsgevonden.
Hierdoor is het mogelijk huizen en
scholen te bouwen vanaf 50m uit het
midden van de lijnen.
Deze zomer kwam de Minister van
Economische Zaken met een voorstel
om een prioriteitenlijst samen te
stellen en in tien jaar tijd de grootste
knelpunten op te lossen, door het
ondergronds brengen van de kabels.
Op 26 september 2011 was er een
bijeenkomst in het gemeentehuis waar
honderd belanghebbenden bijeen
kwamen.
We hebben de hoop dat we redelijk
hoog op de lijst staan. In december
horen we hier meer over!
En nu? Afwachten wat de beslissing
uit Den Haag wordt. Kijk op : www.
Hoogspan.nl

HOOGSPANNING

Vanwege de nieuwbouw op de plaats van het CSVgebouw, is er door de buurtcommissie
contact gelegd met het hoogspanningsplatform uit onze buurt. Er is regelmatig overleg over
de ontwikkelingen om de kabels op termijn onder de grond te krijgen. In de zijkolom een
stukje van de voorzitter van het Platform Hoogspanningslijn Veenendaal.

VEILIGHEID / CAMERATOEZICHT

De buurtcommissie maakt zich hard om het cameratoezicht bij de tunnels te handhaven.
Hiervoor hebben we ook nauw contact met de buurtcommissie van ’t Franse Gat. Door
middel van een brief aan het Collega van B&W is de gemeente verzocht het cameratoezicht te
handhaven. Deze brief is in te zien op onze website.

ZWERFVUIL

Er zijn goede contacten met de scholengemeenschap Het Perron. De kanaalweg wordt met
enige regelmaat geplaagd door omvergeschopte kliko’s en achterloos weggegooide lege
blikjes en flesjes of andere verpakkingen van koek en zopie. De school heeft bij misdragingen
van scholieren onder andere als strafmaatregel ingesteld dat de scholier het zwerfvuil op de
kanaalweg en PWA-park moeten opruimen. Ook zijn er mogelijkheden om als buurtbewoner
bij de school misdragingen van scholieren te melden. De school zal dan gepaste actie
ondernemen.

VERKEER / PARKEREN

In de wijk wordt een parkeerprobleem ervaren. Met name op de marktdagen en tijdens de
kerkdiensten. De buurtcommissie verwacht dat het probleem nog groter gaat worden met
de komst van de nieuwbouw op de plaats van het oude CSV. De buurtcommissie heeft
dit regelmatig aangekaart bij de gemeente. Dit heeft ertoe geleid dat er begin 2012 een
verkeersonderzoek wordt gehouden in de wijk. Hierover meer in de volgende nieuwsbrief.
Overige verkeersproblemen in de wijk staan nog op de agenda. Ideeën, op- of aanmerkingen
daarover zijn welkom op info@goeiespoor.nl.

OUDE CSV-GEBOUW

Om brandstichting rond de kerst en Oud en Nieuw te voorkomen heeft de buurtcommissie
vorig jaar contact opgenomen met de gemeente. Deze heeft toen snel gereageerd door de
school dicht te timmeren. Deze situatie duurt nu al een jaar dus.
De plannen voor de nieuwbouw zijn inmiddels bekend. De buurtcommissie maakte zicht
echter naar aanleiding van deze plannen zorgen over het parkeerprobleem wat hierdoor in
onze ogen zeer waarschijnlijk zal gaan ontstaan, met name in de Acacialaan die nu al gewoon
precies vol staat. Hierover is al veel contact geweest met de projectmanager van de gemeente
Veenendaal. Dat heeft slechts als resultaat gehad dat de garagedeuren van de rijwoningen zijn
aangepast en de carport is verbreed. De gedachte hierachter is dat de toekomstige bewoners
dan eerder hun carport zullen gebruiken om te parkeren in plaats van de inmiddels al volle
straten. We houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.
Momenteel is er actie ondernomen om de in de spouwmuren van de school wonende vleermuizen
te motiveren een ander onderkomen te zoeken. Daartoe zijn gaten in de spouwmuren gehakt.
Vleermuizen schijnen niet van tocht te houden.

Jaap Schilperoort, voorzitter Platform
Hoogspanningslijn Veenendaal.



NIEUWBOUW OP TERREIN VAN DE VOORMALIGE HUISHOUDSCHOOL

Communicatie
Voor het komende jaar heeft de
buurtcommissie zich ten doel gesteld
om de communicatie naar de buurt sterk
te verbeteren. Heeft u daar ideëen voor
dan houden we ons aanbevolen!
Als u op de hoogte wilt blijven van de
activiteiten van onze buurtcommissie,
en de verslagen van onze vergaderingen
wilt ontvangen, mail dan naar:
info@goeiespoor.nl

een paar uitgangspunten in het bouwplan zijn:
* langs de Stationssingel zijn 8 stuks 2-onder-1 kapwoningen gepland
* aan de Acacialaan een blok van 7 woningen
* aan de Lindenlaan een blok van 5 woningen
* aan de Lindenlaan komt een in/uitrit voor de nieuwe bewoners van de rij-woningen
* parkeren toekomstige bewoners op eigen terrein
* de woningen worden gefundeerd op de vaste zandbodem, er wordt niet geheid
* er zullen geen aanpassingen worden gedaan aan de wegenstructuur

Een dagje helpen?
Het afgelopen jaar hebben een
aantal bewoners en leden van de
buurtcommissie gezorgd voor een
onvergetelijke buurtspeeldag. Het
aantal vrijwilligers voor deze dag was
echter nog te weinig zodat het voor de
organisatoren achteraf gezien een te
grote opgave was. Kunt u komend jaar
helpen met opbouwen, afbreken of op
de dag zelf, laat dan alsublieft van u
horen!

Stand van zaken:

-stand verkoop: 8 woningen verkocht van de 20.

Planning:

-gemeente Veenendaal heeft aangegeven nog in december te willen starten met slopen.
-zodra slopen gereed is en de bouwvergunning onherroepelijk dan gaat de nieuwbouw van
start. Globale planning: begin 2012 (jan/feb) en de bouw zal een klein jaartje in beslag
nemen.

WIJKGERICHT WERKEN?

www.goeiespoor.nl
info@goeiespoor.nl



Op uitnodiging van de Gemeente zijn we als bewoners van de Stationswijk op 5 oktober
aanwezig geweest in het Perron, waar door de gemeente het nieuwe – wijkgerichte – werken
zou worden gepresenteerd. Dit zou dan moeten via een wijkplatform, waarin onder andere
de drie buurtvertegenwoordigingen (Salamander, Franse Gat en Goeie spoor) zitting zouden
moeten nemen.

CONTACT

We hebben als commissie aan het college en de raad van Veenendaal laten weten hier niet voor
te voelen en hebben aangegeven voorlopig de bestaande contacten via Welzijn Veenendaal,
en de wijkmanager het meest werkbaar te vinden. Waar nodig kunnen wij op bepaalde
onderwerpen (zoals bijvoorbeeld het tunneltje) samenwerken met de buurbuurten.
e.e.a. zal zeker nog een vervolg hebben.

En tot slot een leuke kans:
BUURTBONNEN

Vertegenwoordigers van de
buurtcommissie zijn:

Hebt u een idee om uw straat, buurt of wijk mooier, veiliger en gezelliger te maken? Alleen of
met buurtbewoners? Vraag dan een buurtbon aan!

Annek Tol
Voorzitter
Acacialaan 27
Charlotte Melssen
Secretariaat
Kanaalweg 21
Gert van Kruistum
Website, e-mail
Kastanjelaan 3
Jan en Thea Versteegh
Praktische organisatie,
Sponsorcontacten straatspeeldag
Lindenlaan 6

Wat is een buurtbon?

Een buurtbon is een soort waardebon, die u kunt aanvragen om activiteiten in en voor de buurt
te organiseren. U kunt maximaal € 5.000,- euro per idee aanvragen. De gemeente heeft tot
eind 2012 een budget voor bewonersinitiatieven beschikbaar gesteld. Dus dit is onze kans!

Hoe vraagt u de buurtbon aan?
•

•

U kunt een papieren formulier invullen en opsturen naar de gemeente. Deze zijn
verkrijgbaar bij het gemeentehuis (informatiecentrum in de hal) en bij de kantoren van
Welzijn Veenendaal en Patrimonium woonstichting
Er wordt momenteel gewerkt aan een digitaal formulier. Op dit moment is dit nog niet
beschikbaar maar op korte termijn is dit te vinden op de website van de gemeente www.
veenendaal.nl.

Spelregels

Martin van Rooijen
Opbouwwerker vanuit Welzijn
Veenendaal
Ingrid Blom
Wijkmanager Gemeente
Veenendaal

Bewoners van Veenendaal kunnen tot eind 2012 een aanvraag voor een buurtbon indienen. U
kunt meerdere aanvragen na elkaar indienen. Pas als een eerdere aanvraag is afgerond, kunt u
weer een nieuw idee indienen.
Aanvragen kunt u schriftelijk indienen bij de gemeente Veenendaal, ter attentie van het
Wijkmanagement. Hiervoor kunt u het (digitale) aanvraagformulier gebruiken.

De procedure voor de buurtbon:

Nieuwe leden

•
•
•
•
•

Per initiatief kunt u maximaal 1 buurtbon aanvragen.
U kunt maximaal een bedrag van € 5000,- aanvragen.
De aanvragen worden elke 4 weken beoordeeld.
De wijkmanager beoordeelt de initiatieven.
De aanvraag wordt beoordeeld op de volgende criteria:
o Het doel van de aanvraag moet ten goede komen aan een groep bewoners en niet
aan persoonlijk belang.
o Bewoners zelf moeten leidend zijn bij de uitvoering (bewoners voor bewoners).
o Puur fysieke projecten (zoals bestrating, speelplek, groen) worden alleen
gehonoreerd als er een sociale activiteit aan verbonden is. Daarbij kunt u
bijvoorbeeld denken aan een buurtbijeenkomst, openingsfeest met de buurt e.d.)
• Hebt u meer dan € 2500,- aangevraagd, dan zorgt de wijkmanager er voor dat u
bij de uitvoering van het plan wordt ondersteund door een professional, zoals een
opbouwwerker, wijkbeheerder, huismeester etc.

De buurtcommissie bestaat uit 5
personen. We vergaderen gemiddeld
1x per 6 weken à 2 maanden. Het
streven is om een vertegenwoordiger
uit elke straat te hebben.
Op dit moment ontbreken nog een
vertegenwoordiger uit de Eikenlaan,
Populierenlaan en Stationssingel.
Mocht u hiervoor interesse hebben
dan kunt u zich aanmelden bij info@
goeiespoor.nl.



