Vergadering buurtcommissie ’T Goeie Spoor
Datum:
Aanwezig:

1 november 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 zijn akkoord.
2 Activiteiten
1 oktober was de bewonersbijeenkomst m.b.t. uit de buurt aangegeven
parkeerprobleem. De beloofde enquête wordt momenteel samengesteld en zal
daarna voorgelegd worden aan de buurtcommissie. Martin geeft aan dat in het
verslag van de bijeenkomst onvoldoende de optie van overleg met de winkeliers
naar voren komt. Dirk geeft aan dat die optie wel wordt meegenomen. Zodra de
vraagstelling bekend is zal de buurtcommissie bij elkaar komen.
Nieuwbouw Stationssingel is gestart. De buurtcommissie heeft met de nieuwe
bewoners kennisgemaakt.
Wijkgericht werken
De populatie van de wijk. We hebben een bevolking van 65+. Is onze wijk daarop
ingericht?
Gezien het feit dat er berichten binnenkomen van hang-jongeren in de speeltuin
moeten we daar wat mee.
Veel overlast van jongeren die lege flessen en chipszakken laten liggen. Scooters
die door het park scheuren. De politie reageert niet echt adequaat.
Dirk geeft aan dat het weghalen van de tennistafel geen optie is aangezien die in
samenwerking met de buurt tot stand is gekomen. Annek heeft met de jongeren
gesproken en heeft de indruk dat er met ze te praten is. Jan geeft aan dat de
jongeren die er na 22:00 uur rondhangen een andere groep is. Ook deze groep is
volgens Jan zeker aanspreekbaar, en heeft geen verkeerde bedoelingen.
Dirk geeft aan dat in gesprek komen met de jongeren een goede optie is.
Annek vraagt of de jeugdboa telefonische te bereiken is.
Dirk zal vragen aan de jeugdboa of hij wil inventariseren waar de jongeren wel
zouden willen “hangen” en duidelijke afspraken met ze maken.
Martin oppert dat er een cursus is hoe je als bewoners op een juiste manier in
gesprek kan gaan met de jongeren.
Charlot oppert de mogelijkheid om bij de bewoners van de Stationssingel te
inventariseren wie, welke overlast ervaart. Besloten wordt om ditt te doen op
donderdag 8-11 vanaf 15:30 en dinsdag 13-11 vanaf 19:30
Dirk geeft aan dat het wijkteam een slotanalyse wil maken over de wijk, samen
met de bewoners. Voorstel is een bewonersbijeenkomst te houden om de sterke en
zwakke punten van de wijk in kaart te krijgen. Uit de slotanalyse kan dan een
actieplan komen waaraan het wijkteam kan gaan werken. Ook de
bewonerscommissie heeft daardoor in kaart gekregen wat er speelt/leeft in de wijk.
De bijeenkomst zal begin december gepland worden. Uiteindelijk kan daarna het
plan nog verder worden uitgewerkt met een overstijgend platform op
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organisatieniveau.
3 Veiligheid
Er heeft in week 43 een 3-daagse controle plaatsgevonden op scooters,bromfietsen
en motoren op het fietspad. Boa’s en politie deden hieraan mee. Dirk zal contact
opnemen met het controleteam over het resultaat van de actie en de ervaring van
de betrokkenen.
Charlot heeft gesproken met Dhr.Loyee van het Perron. Hij is bereidt om samen
met ons mee te werken aan een betere veiligheid. Doet dat ook met de bewoners
van Holle Kamp. Er komen nu bij de uitritten van de scooters/bromfietsers hekken
waardoor de scholieren niet meer met hoge snelheid de weg kunnen opscheuren.
Charlotte maakt op korte termijn een nieuwe afspraak met Dhr. Loyee.
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4 Cameratoezicht
Geen verandering.
5 Groenvoorziening
Geen bijzonderheden.
6 Hoogspanningsleiding
Geen nieuws.
7 Zwerfvuil
Dirk heeft volgende week een gesprek met het waterschap over zwerfvuil langs de
Kanaalweg.
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8 Website
Geen bijzonderheden.
9 Lopende zaken
Betreffende het achterpad tussen Lindenlaan en Kastanjelaan zal Dirk zorgen voor
kadastrale gegevens, zodat we ons hier verder in kunnen verdiepen.
10 Post
Ingekomen:
19 okt.mail van Dhr van Beek
19 okt. Mail van Dhr Diepenveen
Verzonden:
Geen
11 Wat verder ter tafel komt
Geen mededelingen
12 Volgende vergadering
Nieuwe vergadering: donderdag 13 december op de kanaalweg 21 om 20:00
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