Agenda Vergadering buurtcommissie ’T Goeie Spoor
Nummer 25-`11
Datum:
Aanwezig:
Afwezig:
Onderwerp

25-11-13
Charlotte, Dirk, Gert, Wietse,
Fred,
Actie voor

1. Notulen vorige vergadering
Akkoord
2. Extra agendapunten
Werving nieuwe leden:
Beheer eigendommen stichting: Inventariseren van spullen die bij Judith en Jan op
zolder liggen.
Actiepunten uit verslag:
Verslagen wijkplatform: voorlopig geen actie
Nieuwsbrief buurtcommissie: Dochter van Annek wil wel de nieuwe media
verzorgen. Charlot vraagt of de dochter vergaderingen wil bijwonen.
Parkeren: Er is vanuit de gemeente een parkeervisie verstuurd. Op de vragen is een
antwoordbrief gekomen.

Dirk

3. Ingekomen/uitgaande stukken
Ingekomen: Dhr Lodder: Bouwgrond nieuwbouw gevaarlijk voor kids.
Dhr v Wakeren: parkeerprobleem tijdens kerkdienst. Kunnen we daar iets mee?.
Mw de Heer: positief over initiatief signaleringsnetwerk.
4. Sociale aspecten:
Op 28 nov. Signaleringsnetwerk ouderen Veenendaal:
Di 26 nov geen Wietze en Charlot reminders door de deur gooien.
Gert verzorgd een A4 voor mailadressen
Gert herschrijft de enquête naar onze buurt.
Oranjefonds is een optie bij activiteiten.

Gert, Fred en
John
Dirk, Charlot
Dirk
Dirk

5 Leefomgeving
Welzijn bomen acacialaan en lindelaan: wordt vervolgd
Bomen Eikenlaan: wordt vervolgd.
6 Veiligheid
Rotonde wordt aangepast: rotonde eruit en doorgaand verkeer centrum –Franse gat
krijgt voorrang.
Verderop bij de sportlaan worden de strepen aangepast.
Dirk
7 Projecten
Beplanting: de gemeente zal de herbeplanting verzorgen.
Straatspeeldag: Wie doet de sponsoring? Judith vden Dikkenberg is CP qua
organisatie. Bij volgende vergadering Judith uitnodigen.
Speeltuin: schelpenpad bij tafeltennis wordt vervolgd.
Achterpad: Gemeente heeft aangegeven eerst het plan te willen bestuderen. Doel is
realisatie in mrt 2014 BC wil de plannen wel van tevoren inzien.
8 Wijkplatform
Aanwezigheid van alle vertegenwoordigers is besproken in een

bestuursvergadering. Iedereen zal in het vervolg aanwezig zijn. Volgende
vergadering wijkplatform 10 febr.
Stickeractie op de kliko van franse gat is als voorbeeld wijkactie besproken
9 Financieel
Opvolger penningmeester mogelijk Wietse?
10 Website
Geen bijzonderheden
11 Rondvraag
Wat gaan we met het wijkactieplan doen.
12 Volgende vergadering
19 dec om 19:30 op kanaalweg 21
Punten volgende vergadering:

