Vergadering buurtcommissie ’t Goeie Spoor
Verslag 13-04
Datum:
Aanwezig:
Afwezig:
Onderwerp

20-6-2013
Thea Versteeg (Lindenlaan), Gert van Kruistum (Kastanjelaan), Dirk Bok (gemeente),
Charlotte Melssen (Kanaalweg), Fred Verhoef (gemeente Welzijn).
Annek Tol (Acacialaan),
Actie voor

1. Notulen vorige vergadering
De notulen van vorige vergadering zijn akkoord.
2. Extra agendapunten
Thea geeft aan om te willen stoppen met haar werk voor de buurtcommissie, maar
nog wel beschikbaar te zijn voor de nodige hand- en spandiensten.
De buurtcommissie ervaart het vertrek van Thea als een groot verlies.
punten uit verslag 13.03:
Nieuwsbrief; punt aanhouden
3. Ingekomen/uitgaande stukken
Ingekomen: Heroverweging kadernota.
Uitgegaan: antwoord op vraag Gert van Grootheest m.b.t. parkeren op
stationsplein.
4. Sociale aspecten :
Half juli verwachten Fred en John Hegenbart de opzet klaar te hebben voor een
voorlichtingsbijeenkomst en deze op 19 september bij de buurtcommissie te
kunnen presenteren.

Jan

5. Leefomgeving
Dirk onderneemt actie m.b.t. de op de Acacialaan aanwezige vleermuisdetector
Parkeeroverlast, geen nieuwe zaken, wachten op nieuws van gemeente.
Welzijn van bomen Acacialaan en Lindenlaan- punt aanhouden.
6. Veiligheid
Voorgestelde verkeersmaatregelen: Verkeerborden bij Eikenlaan/Kerkewijk en
Lindenlaan/Kanaalweg worden binnen 6 weken geplaatst.
7. Projecten
Straatspeeldag: Vrijwilligers die zich hebben opgegeven een mail sturen.
Achterpad Kastanje/Lindenlaan: Overleg met Patrimonium woonstichting,
Gemeente en buurtbewoners, wensen inventariseren en plannen maken.
Wel bijeenkomst op achterpad organiseren in 2e helft van 2013.
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8. Wijkplatform
Op de Kerkewijk zullen snelheidscontroles worden gehouden.
Gevaarlijke oversteekpunten op de Kerkewijk worden voorgelegd bij gemeente.

Jan/Gert

9. Financieel
er is geen buurtbon aangevraagd voor de straatspeeldag, deze is geheel
gefinancierd door sponsoren.
10. Website
11. Rondvraag
In verband met het aftreden van Thea en (aan het eind van 2013) Annek is het
nodig nieuwe leden te werven voor de buurtcommissie.
12. Volgende vergadering
donderdag 19 september op de kanaalweg 21 om 20:00 uur.
Punten volgende vergadering:
Nieuwsbrief

