Verslag vergadering buurtcommissie ’t Goeie Spoor
Nummer 14-01
Datum:
Aanwezig:
Afwezig:
Onderwerp

6 februari 2014
Charlotte, Dirk, Gert, Wietse, Katja, Fred,
Actie voor

1. Notulen vorige vergadering
Akkoord.
We verwelkomen Katja Bensalem als nieuw commissielid.
2. Extra agendapunten
Communicatie met de buurt
Whatsapp-groep (Rick Westerhof)
Gevaar bouwput stationssingel
Parkeren Acacialaan
Nieuwe commissieleden
Jaarplanning
Taakverdeling
3. Ingekomen/uitgaande stukken
Ingekomen: Kamer v Koophandel: uitschrijving Jan Versteeg
4. Sociale aspecten:
Gevaarlijke situatie bouwterrein: Nu 3 meldingen ontvangen van verontrustte
ouders> Dirk zal dat in week 6 bespreken met projectontwikkelaar/gemeente.

Dirk

Signaleringsnetwerk ouderen Veenendaal: De 1e bijeenkomst voor de
contactpersonen uit de wijk staat gepland op 18 febr.
De enquête eenzaamheid/ welzijn staat gepland voor 2e kwartaal 2014. Gert zal de
enquêteformulieren ter bestudering mailen naar BC.
De bedoeling is dat de enquête wordt rondgebracht en persoonlijk door leden van
de bc worden opgehaald.
Verdeling van de straten: Volgende vergadering
5 Leefomgeving
De acacialaan ervaart parkeerprobleem. Buurtbemiddeling zou hierin kunnen
bemiddelen zodra er een melding bij hen wordt gemaakt.
Welzijn bomen acacialaan en lindelaan: worden gevolgd.
Bomen Eikenlaan: wordt vervolgd.

Gert
Iedereen

Dirk,
Dirk

Bijeenkomst parkeerbeleid: het nieuwe voorstel wordt in febr aan de raad
voorgelegd.
Het pand van Vitras/CMD komt leeg per 1 maart: Wietse voorziet potentieel
verval en criminaliteit. Dirk zal bespreken of een afzetting dan een optie is.
6 Veiligheid
Eenrichtingsverkeer op eikenlaan dagelijks gebroken. Dirk gaat dit aankaarten bij
afdeling veiligheid met verzoek dit te bespreken in wekelijks corpsoverleg met
burgermeester.

Dirk
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Zwerfvuil/flesjes/blikjes in speeltuin: wordt veel gevonden in de speeltuin. Soms
zelfs in scherven. Gevaarlijke situatie voor spelende kinderen. Dirk heeft geregeld
dat de jeugdboa’s er dagelijks gaan kijken. Doel is zicht te krijgen op de
tijdstippen van deze overlast.
De wijk wordt benaderd door malafide schoorsteenvegers. Is bekend bij gemeente
dat er momenteel veel malafide bendes werkzaam zijn in Veenendaal. Rick heeft
hiervoor een whatsapp-groep voorgesteld. Gemeente Ede heeft hiermee ervaring.
Zie website Ede, veilig wonen. Wietse neemt dit initiatief
7 Projecten
Jaarplanning is rondgedeeld. Aanvullingen wijkvergaderingen zijn bijgeschreven.
Beplanting: de gemeente zal de herbeplanting bij speeltuin verzorgen.
Straatspeeldag: Judith van den Dikkenberg is contactpersoon qua organisatie. Zij
kon niet aanwezig zijn ivm ziekte. Hopelijk kan ze de volgende vergadering wel
aanwezig zijn.
Speeltuin: schelpenpad bij tafeltennis wordt vervolgd.
Achterpad: Gemeente is bezig met de voorbereiding.
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8 Wijkplatform
Volgende vergadering wijkplatform 10 febr.
9 Financieel
Jan regelt een afspraak voor wijziging penningmeesterschap.
Dirk gaat akkoord dat we in de jaarplanning rekenen met als richtlijn 1 euro per
bewoner. Middels de reglementen voor het aanvragen van een buurtbon kunnen
we dan over het geld beschikken.
10 Website
Gb
11 Rondvraag
Geen
12 Volgende vergadering
20 maart 2014 om 19:30 - Kanaalweg 21
Punten volgende vergadering:
Communicatie met de buurt
Whatapp-groep (Rick Westerhof)
Gevaar bouwput stationssingel
Parkeren Acacialaan
Nieuwe commissieleden
Taakverdeling
Inschrijving kamer v Koophandel
Nieuwsbrief

Charlot/Jan

