Vergadering buurtcommissie ’T Goeie Spoor
Datum: 13 februari 2012
Aanwezig: Jan en Thea Versteeg (Lindelaan), Annek Tol (Acacialaan),
Martin van Rooyen (Gemeente Veenendaal Welzijn), Gert van Kruistum (Kastanjelaan),
Charlotte Melssen (Kanaalweg), Dirk Bok (Gem.Veenendaal)
Afwezig:
Ingrid Blom (Gem. Veenendaal)
Onderwerp

Actie voor

1 Welkom
Annek heet ons welkom. In het bijzonder Dirk Bok die onze nieuwe wijkmanager
is geworden in de plaats van Ingrid. Ingrid zal de volgende vergadering voor de
laatste keer aanwezig zijn.
Notulen:
De notulen zijn akkoord verklaard. Behalve dat de volgende vergadering op de
maandag de 13e is.
2 Activiteiten
Wijkgericht werken
Op 23 januari is er in het panorama-gebouw een bijeenkomst geweest
georganiseerd door de PvdA–er Dhr. Spekman.
Aandachtspunt: Houd wijkgericht werken op de agenda en laat het niet naar 1 of 2
jaar versloffen.
Ook patrimonium woningbouw heeft gesproken. Het is belangrijk om de bewoner
bij zaken van de wijk te betrekken en dat er samenwerking nodig is tussen
gemeente en bewoners om iets op te lossen.
Er zou een soort van convenant moeten komen tussen bewoners en gemeente.
Het gesprek komt op de populatie van de wijk.
We hebben een bevolking van 65+. Is onze wijk daarop ingericht?
Hoe is het met de speeltuin.
Martin heeft een voorstel gemaakt van ongeveer 2 A4 met mogelijke procedures
voor wijkgericht werken. Uitgangspunt is dat een plan opgesteld wordt vanuit de
behoeften vanuit de bewoners.
In de wijk is niet al te veel vertrouwen meer in de gemeente om nogmaals mee te
werken aangezien de ervaring is dat er toch niets mee zal gebeuren.
Besloten wordt dat het plan van Martin goed is ontvangen maar dat het plan iets
praktischer geformuleerd moet worden.
Gert en Annek gaan het plan concretiseren naar de buurt toe.
Een goed uitgewerkt plan kan ook gelijk als een soort convenant zijn tussen de
gemeente en bewoners.
Gert vraagt of het mogelijk is om alle namen van de buurtbewoners te ontvangen
voor een eventueel schrijven aan de bewoners. Dirk gaat navraag doen of dat
mogelijk is.
Aangezien Ingrid afwezig is, is er nog geen terugkoppeling vanuit het projectteam.
Het onderwerp wordt naar de volgende vergadering doorgeschoven.
Buurtbemiddeling
Buurtbemiddeling kan worden ingeschakeld wanneer je als bewoner ruzie of
narigheid hebt. Zij gaan dan gesprek aan met beide partijen. Thea heeft een folder
ervan. Op de site zal een link worden gemaakt naar buurtbemiddeling.
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Bijdrage van de gemeente voor de buurtcommissie
Martin heeft een voorbeeld van een buurtbegroting gestuurd. Gert heeft deze
vertaald naar onze commissie .
Dirk geeft aan dat er momenteel de gedachten gaan dat iedere commissie een vast
bedrag gaat krijgen.
Vooralsnog gelden ook nog de buurtbonnen.
Jan geeft aan dat ze voor de buitenspeeldag extra geld nodig hebben. Zij zullen
daartoe een buurtbon invullen bij de gemeente.
Oprichting van een stichting: Gert heeft informatie overhandigd waarin onze
rechten en plichten staan. Besloten wordt om een stichting te starten. Jan en Thea
gaan deze maand bij de notaris langs. Wanneer de statuten binnen zijn gaan we (de
rechtspersonen) om de tafel om ze door te nemen.
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3 Veiligheid
Geen nieuws
Cameratoezicht
Hierover is geen nieuws bekend.
Charlotte heeft een brief met verzoek tot een reactie van de gemeente verstuurd.
Vanuit de gemeente is er met een standaard ontvangstbevestiging gereageerd. Dirk
gaat navraag doen bij de gemeente.
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4 Verkeer/Parkeren
Dirk is niet bekend met het feit dat er een buurtonderzoek omtrent het
parkeerprobleem in de wijk al heeft plaatsgevonden.
Wel weet hij dat er een parkeerprobleem is en dat er onderzoek naar gedaan gaat
worden. De volgende vergadering komt hij hierop terug.
Tevens wordt besloten dat Dirk en Annek en Jan en Thea gaan op korte termijn
plan de campagne maken.
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5 Groenvoorziening
De speelplaats: Eind deze maand moeten de voorstellen van de aannemers binnen
zijn. Besloten wordt om een pool op onze site te maken waarop bewoners hun
keuze kunnen maken voor een speeltoestel.
Charlotte en Thea maken de brief die ter informatie voor de buurtbewoners bedoelt
is.
Charlotte heeft van Aart Aalbers bericht gekregen over de speeltuin die op 23 juni
50 jr bestaat. Daar moeten we wat mee doen.
Charlotte gaat verder informatie inwinnen.
In de volgende vergadering gaan we hierover verder.
6 Hoogspanningsleiding
Geen nieuws
7 Zwerfvuil
Geen nieuws
8 Website (Hoe vindt men de website van de buurtcommissie, Wie wil de
website bijhouden.)
Gert stelt een nieuw programma voor onze website die voor hem beter werkt.
Annek gaat met hem kijken of de lay-out wat leuker kan maar verder gaan we
akkoord met het nieuwe programma.
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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.
10 Post
Ingekomen:
Ontvangstbevestiging van de gemeente over 2e brief cameratoezicht dd. 2 febr.
2012.
Mail van Aart Aalbers over 50 jr bestaan speeltuin De Berm
Verzonden:
Brief aan B&W over cameratoezicht fietstunnel. dd.31 januari 2012.
11 Wat verder ter tafel komt
Bouwplannen het goeie spoor. Het hele plan is van tafel.
12 Volgende vergadering
Nieuwe vergadering: donderdag 12 april op de Kanaalweg 21 om 20:00

