Agenda Vergadering buurtcommissie ’T Goeie Spoor
Nummer 15-05
Datum:
Aanwezig:
Afwezig:
Onderwerp

05-11-2015
Charlotte, Gert, Katja, Jan Versteeg, Bernie Kater, Dirk, Fred
Actie voor

Jan Versteeg komt de buurtcommissie versterken. Hartelijk welkom bij de
club
1. Notulen vorige vergadering
Akkoord
2. Extra agendapunten
Netwerkbijeenkomst
Masterclass
Jaarplanning
Buurtactieplan
3. Ingekomen/uitgaande stukken
Verzoek voor samenkomst van buurtci Hollekamp en ‘t Goeie Spoor van Marieke
Mes (Wijkcoach Centrum). Charlot heeft hierop gereageerd.
4. Sociale aspecten:
Naamswijziging in bewonerscommissie zal door Charlot verder verzorgd worden.

Charlot

Charlotte

5 Leefomgeving
Hoogspanning: De wet is door de 2e kamer geaccordeerd. De gemeente moet nu
met het ministerie om de tafel om door te krijgen wat het bedrag gaat worden om
het te realiseren. Vervolgens moet de raad beslissen of het doorgaat.
Geen nieuws over bouwterrein aan de Stationssingel en bij Sola Fide
Gemeente is aan het inventariseren waar blikvangers goed gebruikt worden en
waar het zwerfvuil is, dit om tot een efficiente inzet van de prullenbakken en
blikvangers te komen (bezuiniging)

Dirk

De afgelopen periode is er sprake van veel vandalisme in de speeltuin. Het
wijkteam zit er bovenop met de boa\s en wijkagent. Jan geeft aan dat de laatste
2 weken er minder schade is. Bewoners mogen bij wangedrag die ze signaleren
gelijk 112 bellen. Dirk zal de Wijkagent vragen om folders bij de bewoners aan de
Stationssingel door de brievenbus te gooien.

Dirk, wijkagent

6 Veiligheid
What’sapp: Rick heeft aangegeven dat hij geen mogelijkheid ziet om de kar te
trekken. Uit de oproep op onze site is geen aanmelding gekomen van iemand die
daartoe wel bereidt is. Conclusie: seponeren.
Geopperd wordt om een soort wijkschouw te houden. Besloten wordt om via de
site te inventariseren of er behoefte aan is in de wijk.
7 Projecten
Netwerkbijeenkomst van 29 oktober: was een succes.
Wethouder Kundic is uitgenodigd voor de bc vergadering van 10 dec.

Gert
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Rommelmarkt organiseren: Mogelijke locatie: SolaFide. Onverkochte spullen mee
terugnemen. Planning Half april.
GoedeDoelenactie voor 2016: Bijv Vluchtelingenwerk Nederland. Eventuele
andere doelen mogen worden aangegeven.
Nieuwsbrief
Werving nieuwe leden, zo mogelijk afkomstig uit de Geerhof.
Gert zal jaarplanning verzorgen.
Buurtactieplan is ge-update.
8 Financieel
Saldo is besproken. De organisatie is gezond verklaard.
Tegemoetkoming organisatiekosten van de gemeente voor 2016 kan begin volgend
jaar weer aangevraagd worden.
9 Website
Geen bijzonderheden.
10 Rondvraag
Bernie: Patrimonium is actief op facebook en krijgt binnenkort een nieuwe
directeur. Lemon enquête loopt nu in Veenendaal. Patrimonium is benieuwd naar
de deelname en uitkomst.
12 Volgende vergaderingen
10 december op kanaalweg 21 om 19:30u
Data voor vergaderingen in 2016:
21 januari
3 maart
14 april
2 juni
7 juli
8 september
10 november
15 december

