Verslag vergadering buurtcommissie ’t Goeie Spoor
Nummer 1-2015
Datum:
Aanwezig:
Afwezig:
Onderwerp

05-03-2015
Katja, Charlotte, Dirk, Gert, Dhr Nagel (hvpv) en Mw Kater (patrimonium)
Actie voor

1. Notulen vorige vergadering
Akkoord
2. Extra agendapunten
Dhr Nagel geeft aan dat er in ieder geval eenmalig 250 euro kan worden
vrijgemaakt tbv te organiseren activiteiten in onze buurt. Over een structurele
vergoeding kan hij geen toezegging doen. Wel de tip gekregen om Tom van Ewijk
(veenendaalse woningstichting) te benaderen.
Verder gesproken over de energiecoaches die per 9 maart door de Veenendaalse
bewoners kunnen worden benaderd om inzicht en tips te krijgen over het
energiegebruik.
Mw Kater introduceert zichzelf en haar werkzaamheden.
De BC bespreekt de activiteiten van de afgelopen periode.
3. Ingekomen/uitgaande stukken
Uitslag enquête is verwerkt.
4. Sociale aspecten:
Signaleringsnetwerk ouderen Veenendaal: Geen ontwikkelingen.
Enquête eenzaamheid formulieren zijn verwerkt. Deze zullen binnenkort samen
met Fred in een afzonderlijke bijeenkomst worden besproken.
Opvallend is dat er veel animo vanuit de wijk is om deel te nemen aan de whatsapgroep. Dirk zal ons een reglement toesturen. Hij geeft aan dat de gemeente geen
actieve rol wil spelen hierin.
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5 Leefomgeving
Welzijn bomen acacialaan en lindenlaan: wordt vervolgd
Geen nieuws over de hoogspanning.
Geen nieuws over bouwterrein.
6 Veiligheid
De gemeente heeft veiligheid in zijn vizier en zal een plan van aanpak gaan
opstarten.
Speeltuin: er zijn paar maanden terug vernielingen aangericht. Deze zijn nog niet
volledig hersteld. Dirk gaat hier achter aan
What’sapp: Deze wordt opgezet door Rick Westerhof. De gegevens afkomstig uit
de enquete, zullen hem worden aangeleverd door Gert.
7 Projecten
Achterpad: Is afgerond. Een nieuwe buurtbon t.b.v. de aan te brengen
voorzieningen wordt door Dirk geregeld. Hij zal het verplichtingsnummer
doorsturen aan Gert.
Jan Versteeg verzorgd de beuken voor de haagjes in de plantvakken.
Opening op 21 maart om van 11:00 uur tot ca 13.00 uur.
Gert verzorgd uitnodigingen, Katja en Charlotte de boodschappen.

Dirk

Dirk

8 Financieel
Bert van Reems (Voorzitter Rembrandpark) 554992 bellen. Hoe zij het geregeld
hebben.
Gemeente vragen (via Dirk) om een vergoeding voor de organisatiekosten van der
buurtcie. organisatiekosten.
9 Website
Gert heeft de website geoptimaliseerd. Hij is erg mooi geworden.
10 Rondvraag
Geen
12 Volgende vergadering
30 april 2015 op kanaalweg 21 om 19:30u

Charlot

