Vergadering buurtcommissie ’T Goeie Spoor
Datum:
Aanwezig:

6 september 2012
Jan en Thea Versteeg (lindelaan), Gert van Kruistum (kastanjelaan), Dirk Bok (gemeente)
Charlotte Melssen (kanaalweg), Annek Tol (acacialaan), Martin van Rooyen (gemeente

Welzijn),
Afwezig:
Onderwerp

Actie voor

1 Welkom
Annek heet ons welkom.
Notulen:
De notulen vorige vergadering zijn akkoord.
Gert geeft aan dat er door bewoners gevraagd wordt of notulen op de site gezet
kunnen worden. Iedereen gaat akkoord.
2 Activiteiten
1 oktober bewonersbijeenkomst parkeerprobleem.
17 september middag start nieuwbouw
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Wijkgericht werken
De populatie van de wijk. We hebben een bevolking van 65+. Is onze wijk daarop
ingericht? Hierop komen we de volgende vergadering op terug
Dirk zal opzoeken hoeveel bewoners per leeftijdscategorie er in de wijk zijn.
De speeltuin:
De speeltuin is mooi en de opening was een succes.
Er is echter overlast van hangjongeren en zwerfvuil. De gemeente heeft de
jeugdwerker ingezet maar deze heeft tot heden geen hangjongeren kunnen spreken.
Tevens is er geklaagd over mogelijk dealen op de locatie.
Naast de inzet van de jeugdwerker zou een hekwerk langs t Goeie Spoor een optie
kunnen zijn. De jongeren willen kennelijk een eigen ontmoetingslek hebben. De
komende weken zal in kaart gebracht worden wat het probleem is en wat eraan
gedaan kan worden.
Het parkeerprobleem wordt naar de volgende vergadering doorgeschoven.
Bijdrage van de gemeente voor de buurtcommissie
De gemeente geeft een bijdrage van 200 euro voor organisatiekosten. De
formulieren hiervoor zijn inmiddels ingevuld en bij de gemeente ingeleverd. Voor
andere zaken gelden nog de buurtbonnen.
Straatspeeldag:
Er is een evaluatie geweest van de speeldag die goed is verlopen. Er zijn veel
nieuwe ideeën en signalen uit de wijk gekomen. Annek zal deze in kaart brengen.
Voor activiteiten zullen waarschijnlijk meerdere commissies moeten worden
samengesteld.
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3 Veiligheid
Dirk heeft de problematiek besproken en de politie zal gaan optreden tegen hard
rijden door brommers en scooters. Charlotte neemt contact op met de school om
een plan te bespreken of controle op de weg mogelijk is.
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Cameratoezicht
Geen verandering.
4 Verkeer/Parkeren
Er komt eerst een informatiebijeenkomst. Daarna zal er een enquête worden
gehouden. De datum voor de informatiebijeenkomst is nog niet bekend.

Dirk

5 Groenvoorziening
Geen bijzonderheden.
6 Hoogspanningsleiding
Geen nieuws over bekend.
7 Zwerfvuil
Dirk heeft een gesprek gehad met het Rembrandt. Zij geven er extra aandacht aan.
Op de speeltuin graag 2 extra prullenbakken.
De vraag is of het mogelijk is om een hondenbak nog te plaatsen in de wijk.
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8 Website
Geen bijzonderheden.
9 Lopende zaken
Annek zal visitekaartjes ontwerpen en verzorgen.
Dirk gaat bekijken wat van wie is en wat de randvoorwaarden zijn waarbinnen het
achterpad kan worden aangepast.
Martin oppert dat het oranjefonds een project groen dichterbij heeft met forse
bedragen. Gert gaat op onderzoek uit.
10 Post
Ingekomen:
Geen.
Verzonden:
Geen
11 Wat verder ter tafel komt
12 Volgende vergadering
Nieuwe vergadering: donderdag 1 november op de kanaalweg 21 om 20:00
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