Vergadering buurtcommissie ’T Goeie Spoor

Datum: 28 februari 2011
Aanwezig:

Afwezig:
Agendapunten:

Hans de Kievid (populierenlaan),
Rick Westerhof (stationstraat)
Jan en Thea Versteeg (lindenlaan)
Annek Tol (acacialaan)
Martin van Rooyen (gemeente Welzijn) Gert van Kruistum (kastanjelaan)
Charlotte Melssen (kanaalweg)
Ingrid Blom, Wendy Koudijs, Gert van Grootheest
1 Wendy stopt
2 Ontwikkelingen CSV
3 Aanleg parkje
4: Ingezonden brief : hoogspanningsplatform, Veenendaal Zuid/West,
krantenbericht cameratoezicht
5: buitenspeeldag
6: brief naar de school voor zwerfvuil aan de kanaalweg
7: Boom achterpad
8: Nieuwsflits

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.
1 Wendy stopt vanwege haar werk.
Dit bericht wordt ter kennisgeving aangenomen (maar dank je wel Wendy tot zover;)
2 Ontwikkelingen CSV
Thea zal een gesprek gaan inplannen met het CSV over het afval dat de scholieren achterlaten op hun
route van en naar school. Dit gesprek zal zij ook op papier vastleggen en versturen naar de gemeente
en school.
3 Aanleg parkje
De gemeente heeft akkoord gegeven voor de groenbeplanting. Hiermee zal ook op korte termijn
gestart worden in verband met het groeiseizoen. De plannen voor de inrichting van de speeltuin is
nog niet akkoord wegens budget. De gemeente zal hierop terugkomen.
Rick en Dirk Bok gaan inventariseren of de bewoners hoog of lage, dicht of dunne begroeiing wensen.
De paden blijven zoals ze momenteel zijn.
De begroeiing tussen het parkje en ’t goeie spoor zal dicht worden.
Charlot geeft aan dat er een pad ontbreekt komend vanaf de kastanjelaan op de stationsweg
aansluitend op de wandelpaden. Rick zal dit meenemen.
Hans zal digitale versie van het plan opvragen bij de gemeente en stuurt deze de commissie rond. De
commissie kan input leveren.

2 Ontwikkelingen CSV
Annek presenteert het nieuwbouwplan voor het oude CSV .
Op 3 mrt heeft Annek hierover een gesprek met de gemeente. Punten die dan behandeld zullen
worden:
- Er zou lichte bodemverontreining zijn.
- Wat gebeurt er met de bomen die nu op de acacialaan staan. Deze staan namelijk niet meer
op de tekening.
- Zorgen over de parkeermogelijkheden mn bij de acacialaan.
- Planning van de sloop (vooralsnog mei 2011)
- Op de tekening staat een braakliggend terrein. Wat gaat daarmee gebeuren?
Martin oppert of het een idee is om de bewoners te informeren over de plannen om op tijd inspraak
te bewerkstelligen.
Gert zal een digitaal plan maken en dit bij Annek afgeven. Hij zal ook een copie verzorgen wat Thea
dan bij de directe buurtbewoners door de brievenbus zal gooien.
4: Ingezonden brief : hoogspanningsplatform, Veenendaal Zuid/West, krantenbericht cameratoezicht
Hoogspanningsplatform:
1x per 6 mnd heeft het platform een gesprek met wethouder Verloop. De ingekomen brief wordt
voorgelezen.
Gert geeft aan nog meer informatie te hebben over de hoogspanning en zal deze in de brievenbus
doen van de kanaalweg 21.
Veenendaal Zuid/West:
We hebben mail ontvangen van Erik Groen met het verzoek om met elkaar in gesprek te gaan over
een visie over Veenendaal Zuid/west. ( onze wijk schijnt hieronder te vallen). Hans de Kievid zal
reageren om na te gaan wat er besproken gaat worden.
Krantenbericht cameratoezicht:
Hans heeft in de krant gelezen dat het cameratoezicht bij het tunneltje voor de periode van een half
jaar is en daarna zal de visie hierover worden herzien. De oorzaak hiervan zijn de bezuinigingen. Onze
commissie is van mening dat we de gemeente reeds nu erop moeten attenderen dat we de camera’s
willen handhaven. Besloten wordt om dit in de volgende agenda op de agenda te zetten.
5: buitenspeeldag
Thea heeft geïnformeerd wie de vrijwilligers zijn die de dag willen helpen te organiseren.
Het is het idee om Boa’s “kunstjes”op de fiets te laten doen. Hiervoor moet middels een brief een
aanvraag voor worden gedaan. Thea en Martin zullen deze maken. Tevens zal de vergunning
voor het afsluiten van de weg worden aangevraagd. De locatie is het gebied
Kerkewijk/acacialaan.
7: Boom achterpad
De gemeente (Dick Bok) heeft naar de boom op het achterpad gekeken en is van mening dat het
geen optimale situatie is.
Tevens is geopperd dat de locatie wel eens “opgefrist” kan worden. Dick heeft aangegeven dit in het
onderhoudsprogramma mee te nemen.

Overzicht actiepunten
Thea zal een gesprek gaan inplannen met het CSV over het afval. Dit gesprek zal zij ook op papier
vastleggen en versturen naar de gemeente en school.
Rick en Dirk Bok gaan inventariseren of de bewoners hoog of lage, dicht of dunne begroeiing wensen.
Hans zal digitale versie van het plan opvragen bij de gemeente en stuurt deze de commissie rond. De
commissie kan input leveren.
Gert zal een digitaal plan maken van de bouwplannen en dit bij Annek afgeven. Hij zal ook een copie
verzorgen
Thea gaat een kopie bij de directe buurtbewoners door de brievenbus gooien.
Gert zal nog meer informatie over de hoogspanning in de brievenbus doen van de kanaalweg 21.
Hans de Kievid zal reageren op mail visie Veenendaal Zuid/west.
Thea en Martin zullen brief mbt de aanvraag Boa’s maken. Tevens zal de vergunning voor het
afsluiten van de weg worden aangevraagd.

Nieuwe vergadering: 11 april op de Kanaalweg 21 om 20:00.
Agendapunten:
Visie over de toekomst van de commissie bepalen /inventariseren.

