Buurtcommissie ’T Goeie Spoor

Maandag 6 december 2010
Stationssingel 24 te Veenendaal
Aanwezig: Jan, Thea, Gert, Martin, Ingrid, Hans, Annek en Wendy (notulist)
Afwezig: Rick

Voorstellen nieuwe leden buurtcommissie:
Hans de Kievid woonachtig op Populierenlaan 33
Annek Tol woonachtig op Acacialaan 27
Er zijn nog twee straten niet vertegenwoordigd in de commissie, dit zijn de Kanaalweg en Eikenlaan.
Wendy gaat mensen die woonachtig zijn op bovenstaande straten mailen met hierin de vraag of zij
willen deelnemen aan de commissie.
Vaststelling notulen vorige vergadering:
Ingrid heeft geen plan liggen voor het park, maar een plan van aanpak, dit wordt doorgestuurd naar
alle leden.

Schoolgebouw CSV
Ingrid heeft contact gehad over het leegstaande schoolgebouw met Jan de Jong van gemeente
Veenendaal(verantwoordelijk voor projecten).
Hij heeft aangegeven dat het leegstaande schoolgebouw in het eerste kwartaal van 2011 wordt
gesloopt mits het haalbaar is i.v.m. maatregelen asbestonderzoek.
De plannen voor 20 laagbouwwoningen zijn ingediend bij B & W en deze moeten nog worden
goedgekeurd.
Omwonende krijgen binnenkort een brief van de gemeente met hierin informatie.
Hans geeft aan dat er rekening moet worden gehouden met de ‘hoogspanningscommissie’.
Ingrid gaat contact opnemen met Jan de Jong om het punt ‘hoogspanningscommissie’ op te nemen in
de plannen, mocht dit niet al bekend zijn bij hem.
Er wordt in de week van 6 december een brief van de buurtcommissie naar B & W verzonden met
hierin de vraag om meer duidelijkheid over de plannen/ontwikkeling en er wordt gevraagd om op
korte termijn preventieve maatregelingen te treffen voor veiligheid en behoud van het gebouw.
Er wordt tevens in de brief aangegeven dat de voorkeur van de buurtbewoners uitgaat naar het
gebouw te behouden en te reconstrueren.
De buurt wil graag meepraten over de plannen, dit verzoek wordt ook in de brief naar de gemeente
meegenomen.
Annek en Jan bieden aan het woord te willen doen vanuit de buurtcommissie naar de gemeente.

Groenstrook
De eerste afspraak met de werkgroep ‘groenstrook’ heeft plaatsgevonden.
Marjon, Wendy en Ingrid hebben een tweetal plannen geschetst en deze gaat Ingrid bespreken met
Menno Buis vna gemeente Veenendaal.

Als de plannen uitgewerkt zijn zullen deze in de buurtcommissie vergadering worden besproken voor
eventuele op/aanmerkingen.
Zodra de definitieve plannen zijn uitgewerkt wordt er een buurtbijeenkomst georganiseerd waarin de
plannen worden gecommuniceerd aan de gehele buurt.
Alle buurtbewoners mogen kiezen uit de twee plannen en naar aanleiding hiervan wordt de nieuwe
groenstrook heringericht.
Hans geeft aan dat er wel rekening moet worden gehouden met ‘vandalismegevoelige’ speeltoestellen
dit in verband met wat er in het verleden heeft plaats gevonden.
Ons plan is om er een:
- sociaal veilig park van te maken (de bomen blijven, maar verdere groenbeplanting niet te
hoog i.v.m. overzicht houden en er moet goede verlichting komen)
- goede toegang naar de groenstrook van meerdere kanten

Actiepunten voor volgende buurtcommissie overleg:
Er hebben een aantal mensen aangegeven dat zij zich graag willen inzetten voor buurtactiviteiten.
Deze mensen gaan we een email sturen met hierin de vraag of zij interesse hebben om een werkgroep
op te richten onder de noemer ‘buurtactiviteiten’.
Zo ja, zij gaan dan zorg dragen voor eventuele ‘burendag’ of ‘straatspeeldag’.
Uitnodigen ‘wijkagenten’ bij buurtcommissie overleg zodat zij weten wat er leeft in onze buurt.
Voor oud en nieuw een brief sturen naar de politie met hierin een melding over het schoolgebouw,
dat er speculaties zijn om met de jaarwisseling ‘de fik erin’ te steken.
Een ‘nieuwsflits’ naar alle buurtbewoners sturen om hen op de hoogte te stellen van alle
ontwikkelingen tot nu toe.

De volgende buurtcommissie vergadering vindt plaats op dinsdag 18
januari 2011 om 20.15 uur op Sationssingel 24 bij Wendy en Ralph
(mocht je verhinderd zijn dan graag afmelden bij een van de leden,
een lijstje met telefoonnummers ontvangen jullie per mail)

