Vergadering buurtcommissie ’T Goeie Spoor
Nummer 13-05
Datum:
Aanwezig:
Afwezig:
Onderwerp

19-9-13
Jan Versteeg (Lindenlaan) Gert van Kruistum (Kastanjelaan), Charlotte Melssen
(Kanaalweg), Annek Tol (Acacialaan)Fred Verhoef(Gemeente Welzijn)
Dirk Bok (gemeente)
Actie voor

1. Notulen vorige vergadering
De notulen worden met enkele kleine tekstuele opmerkingen akkoord bevonden.
2. Extra agendapunten
Jan geeft aan per einde van het jaar te stoppen als lid van de bc
Werving nieuwe leden
Actiepunten uit verslag:
Verslagen wijkplatform
Nieuwsbrief buurtcommissie
3. Ingekomen/uitgaande stukken
Geen.
Dirk
4. Sociale aspecten :
Fred en John hebben de opzet signalering eenzaamheid zo goed als klaar en
presenteren die de volgende vergadering. Bij akkoord bijeenkomst buurtbewoners
organiseren en ambassadeurs kiezen.
Fred
5 Leefomgeving
Parkeren in de buurt: punt aanhouden
Welzijn van bomen Accacialaan en Lindenlaan: punt aanhouden
6 Veiligheid
- Verkeerborden zijn geplaatst, enkele voorzieningen zijn door gemeente
afgewezen en bestempeld als overbodig. Verder geen actie hierin.
7 Projecten
- Werving: nieuwe leden
oproep via de site.
flyer nieuwe bewoners door de brievenbus.
overzicht van eventuele nieuwe commissieleden
vrijwilligers straatspeeldag een mail sturen
Fred stelt nieuwe media voor als extra communicatiemiddel, dochter van Annek
vragen dit op zich te nemen?
- Achterpad Kastanje/Lindenlaan: Patromonium woonstichting heeft een plan
klaarliggen voor aanpassingen aan het achterpad,er worden straatkolken geplaatst
en de nodige gedeelten zullen worden verhard.
In de rijstrook zullen verkeersdrempels worden aangebracht, en op de tussenpaden
vanaf de Lindenlaan komen bromfiets-remmende hekjes.
Dirk zal het materiaal voor deze voorzieningen bij de gemeente regelen,
voorzieningen zullen door de buurtbewoners worden geplaatst.
Als het pad klaar is zal de buurtcommissie een feestelijke opening organiseren met
een hapje en drankje voor alle buurtbewoners.
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Voor deze voorzieningen zal een buurtbon worden aangevraagd.
8 Wijkplatform
Door leden van het wijkplatform wordt de zorg uitgesproken over het functioneren
van het platform.
Op de Kerkewijk zal waarschijnlijk een vaste flitspaal worden geplaatst
9 Financieel
buurtbon aanvragen voor voorzieningen achterpad
we moeten actief op zoek naar een nieuwe penningmeester.
10 Website
Geen bijzonderheden
11 Rondvraag
Geen vragen
12 Volgende vergadering
Dinsdag 29 oktober op de Kanaalweg 21 om 20:00 uur
Punten volgende vergadering:
Nieuwsbrief

