Vergadering buurtcommissie ’T Goeie Spoor
Datum: 12 september 2011
Aanwezig: Jan en Thea Versteeg (lindelaan), Annek Tol (acacialaan),
Martin van Rooyen (gemeente Welzijn), Gert van (kastanjelaan),
Hans de Kievit (populierenlaan), Ingrid Blom (gemeente),
Charlotte Melssen (kanaalweg),
Afwezig: Zonder vermelding: Rick Westerhof (stationsingel), Gert van Grootheest
(stationssingel),
1 Welkom
Annek heet ons welkom
Notulen:
De notulen zijn akkoord verklaard.
2 Activiteiten
Er zijn geen activiteiten bekend. Mogelijk dat we middels de nieuwsbrief geïnformeerd kan
worden of er animo is om bijvoorbeeld een oud Hollandse spelletjesavond zouden organiseren?
Iedereen vindt het een goed ideeën om 2x per jaar een nieuwsbrief op papier te maken en deze
rond te brengen in de wijk. Martin wil helpen bij de lay-/opzet van de brief. Punten die
beschreven kunnen worden. Buitenspeeldag, Buurtcommissie actief. Groenvoorziening,
hoogspanning. Annek en Charlotte zullen een inleiding maken: Voorstellen van de leden van
de buurtcommssie via een foto en stukje tekst, foto buitenspeeldag, sponsoren bedanken,
Bereikte doelen: de school is dichtgetimmerd.
Lopende zaken; parkeren, cameratoezicht, speelvoorziening. Toekomstideeen: interview
boa’s
3 Veiligheid
Een medewerker van de chinees is recent overvallen. Het achterpad bij de
chinees/stationssingel/acacialaan, wordt ook als erg slecht verlicht ervaren. De grond is echter
wil privepad. Jan en Gert gaan op verkenning.
Cameratoezicht
Hans en Rick hebben de intentie om dit agendapunt de komende week middels een brief aan
de gemeente, af te ronden. De brief zal ook aan de leden van de buurtcommissie worden
gestuurd.
4 Verkeer/Parkeren
Annek heeft contact opgenomen met Antoinette Kooistra omdat om het probleem onder de
aandacht te houden. Zij heeft notulen ontvangen. Deze zullen nog worden doorgemaild.
Ingrid geeft aan dat er een parkeeronderzoek in de schil van het centrum, zal worden
uitgevoerd. Ingrid kijkt wat het onderzoek precies inhoud. De commissie geeft aan dat het
parkeerprobleem met name sávonds is en dat er dus ook naar de avondsituatie moet worden
gekeken.
5 Groenvoorziening
De formulieren van de buitenspeeldag zijn aan Ingrid gegeven. Deze zal zij uitwerken en de
informatie aan de nieuwsbrief geven.

6 Hoogspanningsleiding
Op 26 september vindt er een informatie-avond voor de buurt plaats.
7 Zwerfvuil
Annek oppert dat acv programma’s heeft voor informatie voor scholen. Ingrid zal het
acvprogramma onder de aandacht brengen bij de scholen (rembrandtcollege en het perron).
Aandachtspunt voor de toekomst: in het voorjaar bij de landelijke actie, de school en jeugd
erbij betrekken.
8 Website (Hoe vindt men de website van de buurtcommissie, Wie wil de website
bijhouden.)
Gert zal de wachtwoorden etc van het emailadres, van Hans overnemen. Gert zal contact
opnemen met Rick over de website.
9 Lopende zaken
Zwerfvuil
Het rembrandtcollega zal door de gemeente het probleem onder de aandacht krijgen. Ingrid
zal dit bewaken.
Bijdrage van de gemeente voor de buurtcommissie
Er is middels het wijkplatform een budget voor onze wijk. Ingrid zal ons hiervan op de hoogte
houden. Geoppert wordt om toch een stichting/vereniging/commissie als rechtsvorm op te
zetten, om een eventuele aansprakelijkheid te waarborgen. Ingrid gaat na hoe de gemeente
staat tegenover het tegemoet komen in de oprichtingskosten. Zij zal contact op nemen met de
familie Versteeg voordat deze contact opnemen met een notaris.
10 Ingekomen post
5 oktober is er een wijkavond over het wijkplatform. Nadere informatie komt via Ingrid.
11 Wat verder ter tafel komt
Ingrid overlegt 2 A-4 over wijkgericht werken. Per wijk wil de gemeente met een bepaalde
structuur werken. Samen met verschillende partijen (Patrimonium, wijkmanager (=Ingrid
Blom), gemeente, politie, wijkagent, welzijn Veenendaal, opbouwwerk) zal er dan worden
samengewerkt op de gebieden van fysiek (verlichting, groenvoorziening) sociaal (activiteiten),
en veiligheid (vandalisme). Onze wijk is Zuid-West.
Vanuit de wijk is er commentaar gekomen dat er geen terugkoppeling is van de
buurtcommissie. Om dit reële probleem te verhelpen zou de buurtbewoners zicht middels de
nieuwsbrief of website zich kunnen inlezen qua agenda van de vergadering en de behandelde
agendapunten, De buurtbewoner kan dan schriftelijk voorafgaand aan de vergadering stukken,
vragen of informatie kunnen aanleveren.
Hans geeft aan dat hij zich, wegens drukte, wil terugtrekken als lid van de buurtcommissie.
Wij bedanken hem voor zijn inzet van de afgelopen periode.
12 Volgende vergadering
Nieuwe vergadering: dinsdag 8 november op de Kanaalweg 21 om 20:00.

