Agenda Vergadering buurtcommissie ’T Goeie Spoor
Nummer 16-01
Datum:
Aanwezig:
Afwezig:
Onderwerp

3-3-2016
Charlotte, Gert, Katja, Jan Versteeg, Fred.
Mw Kater, Dirk, Fred
Actie voor

1. Notulen vorige vergadering
Akkoord
2. Extra agendapunten
Wethouder Kundic
Jaarplanning
Buurtactieplan
Nieuwbouwplan
3. Ingekomen/uitgaande stukken
Nieuwsbrief holle kamp
4. Sociale aspecten:
5 Leefomgeving
Hoogspanning: onderkabeling heeft 6 maanden vertraging opgelopen omdat het
wetvoorstel om aan passingen opnieuw door de 2e kamer heen moet
Bouwterrein: Andre Vink VolkersWessel zal binnenkort Gert info mailen over
nieuwbouw stationssingel
Bouwbedrijf Ossedrijver zal ons ook op de hoogte houden
Gert zal de plannen digitaliseren en op de site zetten. Uit de huidige plannen komt
naar voren dat er wederom te weinig rekening wordt gehouden met het parkeren.
Dirk: hoe gaan we dat aanpakken?

Gert

Dirk

Blikvangers: Na aanleiding van de inventarisatie heeft de gemeente een grote
afvalcontainer bij de brug geplaatst
Vandalisme in de speeltuin. Momenteel rustig. Geen meldingen.
Gladheid fietsbrug: De gemeente heeft een zoutcontainer geplaatst en deze wordt
bij gladheid gebruikt.
6 Veiligheid
What’sapp: Carlo Matthijsen is er actief mee bezig om het op te starten.
Wijkschouw wordt doorgeschoven naar de zomer.
7 Projecten
Naamswijziging in bewonerscommissie zal door Charlotte verder verzorgd
worden.

Charlotte

Wethouder Kundic: vooralsnog was het niet mogelijk om een goede datum te
prikken. Charlot zal het wederom proberen uit te nodigen voor de volgende
vergadering.

Charlot

Rommelmarkt: Gekozen wordt voor 23 april. Tekstbord bij ingang wijk vanaf
’t Goeie Spoor, Tijd 10 tot 15 uur. Verdere info te vinden op onze site.
Werving nieuw lid afkomstig uit de Geerhof zodra naamswijziging geregeld is.
Samenwerking BC holle kamp: We hebben een constructieve bijeenkomst gehad.
Veel goede ideeen besproken. Volgende bijeenkomst 17 maart om 16:30.
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.

Buurtcie

Charlotte

Verlichting Griftbruggen. Gesproken met dhr de Bruin over verlichting tijdens
lampengietersweek. Dhr was positief. We houden contact.
Straatspeeldag: de straatspeeldagcommissie is actief gestart met de organisatie.
8 Financieel
Geen nieuws
9 Website
Geen bijzonderheden.
10 Rondvraag
Geen.
12 Volgende vergaderingen
14 april op kanaalweg 21 om 19:30u

Jan, Katja,
Charlotte

