Vergadering buurtcommissie ’T Goeie Spoor
Datum: 19 december 2011
Aanwezig: Jan en Thea Versteeg (lindelaan), Annek Tol (acacialaan),
Martin van Rooyen (gemeente Welzijn), Gert van Kruistum (kastanjelaan),
Charlotte Melssen (kanaalweg),
Afwezig: Zonder vermelding: Rick Westerhof (stationsingel), Ingrid Blom (gemeente),
Onderwerp
1 Welkom
Annek heet ons welkom.
Notulen:
De notulen zijn akkoord verklaard.

Actie voor

2 Activiteiten
Wijkgericht werken
Naast de ontvangstbevestiging is er nog geen reactie van de gemeente ontvangen
op onze brief . Na hierover ook contact te hebben opgenomen met de
buurtcommissie het Franse gat, hebben zij ook aan de gemeente aangegeven dat zij
het cameratoezicht willen handhaven.
Martin bespreekt de mogelijkheid om als wijk meer te gaan participeren met de
gemeente. Hij beschikt over papieren met voorbeelden hierover die wij als leidraad
zouden kunnen nemen.
Martin zal een voorstel maken van ongeveer 2 A4 met mogelijke procedures voor
Martin
wijkgericht werken.
Aangezien Ingrid afwezig is, is er nog geen terugkoppeling vanuit het projectteam.
Het onderwerp wordt naar de volgende vergadering doorgeschoven.

Ingrid

Gert heeft een excusemailtje gestuurd naar Eric Groen in ’t Wout. Wij hebben
hierop geen reactie ontvangen.
Nieuwsbrief
De nieuwsbrief is gemaakt en uitgedeeld.
Tot nu toe hebben we weinig reacties ontvangen. Er zijn geen aanmeldingen
gekomen vanuit de populierenlaan, eikenlaan en stationssingel.
Besloten wordt om te proberen om 2x per jaar een nieuwsbrief te verzorgen.
Buurtbemiddeling
Thea gaat 11 januari naar de informatiebijeenkomst over buurtbemiddeling
Bijdrage van de gemeente voor de buurtcommissie
Martin heeft een voorbeeld van een buurtbegroting die we bij de gemeente zouden
kunnen indienen voor geld voor bv de nieuwsbrief en andere activiteiten.
Martin zal dit naar iedereen mailen.
Thea en Jan zijn bij de notaris geweest voor informatie over het starten van een
stichting. Notaris Ottens wil de aktes wel sponsoren. In februari komen we erop
terug. Thea zal dit morgen aan de notaris doorgeven.
3 Veiligheid
Jan en Gert zijn op onderzoek geweest bij het achterpad. Het is daar inderdaad
donker maar ook allemaal eigen grond. Als buurt kunnen we misschien de

Thea
Martin

Jan+Thea

bewoners aldaar aanspreken of de bewoners zelf verlichting willen verzorgen.
nieuwbrief
Besloten wordt dat in de eerstvolgende nieuwsbrief vermelding van wordt gemaakt
Cameratoezicht
Hierover is geen nieuws bekend.
Besloten wordt dat Charlotte een brief met verzoek tot een reactie van de gemeente
verstuurd.
Charlotte
4 Verkeer/Parkeren
Jan en Thea geven aan dat zij iemand in de buurt hebben gesproken die namens de
gemeente een buurtonderzoek is gestart omtrent het parkeerprobleem in de wijk.
Annek zal contact opnemen met Ingrid of zij hiervan op de hoogte was.

Annek

5 Groenvoorziening
Geen nieuws bekend.
6 Hoogspanningsleiding
Geen nieuws
7 Zwerfvuil
Geen nieuws
8 Website (Hoe vindt men de website van de buurtcommissie, Wie wil de
website bijhouden.)
Gert heeft contact gehad met Rick over de website. Rick blijft nog even meekijken
omdat de website wordt met een voor Gert onbekend programma gedaan. Gert zal
door zijn zoon worden bijgeschoold.
9 Lopende zaken
Zwerfvuil
Het rembrandtcollega zal door de gemeente het probleem onder de aandacht
krijgen. Ingrid zal dit bewaken. Nog geen bericht hierover. Bij de volgende
vergadering komen we hierop terug.

Ingrid

10 Post
Ingekomen:
Het Franse gat heeft ons geïnformeerd over hun correspondentie met de gemeente
over het wijkgericht werken. dd. 24 november 2011.
Verzonden:
Geen
11 Wat verder ter tafel komt
Bouwplannen het goeie spoor. Volgens Gert heeft Patrimonium heeft zich
teruggetrokken bij het project. Martin stelt voor dat we de gemeente gaan vragen
wat de plannen precies zijn en dat we dan op het moment van uitleg van de
gemeente ook de bewoners van de stationssingel vragen om erbij te zijn.
Gert gaat actie ondernemen.
Charlotte heeft gehoord dat de gemeente van plan is om de hoofdstraat fietsluw te
maken. In Mucha’s is daarover een vergadering gepland. Besloten wordt dat we
als buurtcommissie, er niets mee doen.
12 Volgende vergadering
Nieuwe vergadering: dinsdag 13 februari op de Kanaalweg 21 om 20:00

Gert

