Agenda Vergadering buurtcommissie ’T Goeie Spoor
Nummer 15-06
Datum:
Aanwezig:
Afwezig:
Onderwerp

10-12-2015
Charlotte, Gert, Katja, Jan Versteeg, Dirk, Fred, Jan.
Bernie Kater
Actie voor

1. Notulen vorige vergadering
Akkoord
2. Extra agendapunten
Wethouder Kundic
Jaarplanning
Buurtactieplan
Nieuwbouwplan Stationssingel/Lindenlaan/Acacialaan
3. Ingekomen/uitgaande stukken
Reactie Wethouder Kundic.
Brief BC ´t Franse gat
Reactie vrijwilligerscentrale
Brief Dhr Aalbers over gladheid
Brief cjg Veenendaal
4. Sociale aspecten:
De Bc het Franse gat heeft de vraag gesteld of we goederen hebben voor hun
kerstactie. Ter kennisgeving aangenomen.
5 Leefomgeving
Hoogspanning: geen nieuws
Bouwterrein: 10 dec is er een informatiebijeenkomst geweest over de nieuwbouw.
Gert zal de plannen digitaliseren en op de site zetten
Gemeente is aan het inventariseren waar blikvangers goed gebruikt worden en
waar het zwerfvuil is.

Gert
Dirk

Vandalisme in de speeltuin. Momenteel rustig. Geen meldingen.
Gladheid fietsbrug: Bij recente gladheid veel valpartijen waarbij zelfs een
gebroken heup. Pas om 9 uur kwam iemand van de gemeente strooien. Voor de
volgende keer: gemeente 538538 bellen en dan bandje inspreken. Dat staat in con
tact met de piketdienst en deze heeft beschikking om iemand te bellen.
6 Veiligheid
What’sapp: Inmiddels heeft Carlo Mathijsen gereageerd en is hij bereidt om de kar
te gaan trekken. Meer informatie volgt.
Wijkschouw: via de site wordt geïnventariseerd of er behoefte aan is in de wijk.

Gert

7 Projecten
Naamswijziging in bewonerscommissie zal door Charlot verder verzorgd worden.

Charlotte

Wethouder Kundic: vooralsnog was het niet mogelijk om een goede datum te
prikken. Charlot zal het wederom proberen een afspraak te maken.

Rommelmarkt: Mogelijke locatie: SolaFide. We zijn nog in afwachting van de
reactie van de koster of het daadwerkelijk kan. Planning Half april.
GoedeDoelenactie voor 2016: Voorkeur is voor een plaatselijk goed doel.
Nieuwsbrief: er is een vacature geplaatst voor een geïnteresseerde.
Werving nieuw lid afkomstig uit de Geerhof.

Charlot

Samenwerking BC holle kamp: We hebben een constructieve bijeenkomst gehad.
Veel goede ideeën besproken. Volgende bijeenkomst 10 maart om 13:30.
CJG Veenendaal: Alex van Pelt wil graag een keer met ons praten over mogelijke
hulpverlening in onze wijk. Charlot zal hem voor de volgende vergadering
uitnodigen.
8 Financieel
Geen nieuws
9 Website
Geen bijzonderheden.
10 Rondvraag
Geen.
12 Volgende vergaderingen
21 januari
3 maart
14 april
2 juni
7 juli
8 september
10 november
15 december
op kanaalweg 21 om 19:30u

Charlotte

