Agenda Vergadering buurtcommissie ’T Goeie Spoor
Nummer 16-03
Datum:
Aanwezig:
Afwezig:
Onderwerp

7 juli
Charlotte, Gert, , Jan Versteeg, Fred, Alex van Pelt CJG
Mw Kater, Dirk, Katja,
Actie voor

1. Notulen vorige vergadering
Akkoord.
2. Extra agendapunten
Buurtactieplan is bijgewerkt en verdeeld.
Gastspreker Alex van Pelt van Centrum Jeugd en Gezin:
Helpt een gezin met opvoeden ontwikkelingsvraagstukken waarbij een kind onder
18 jaar betrokken is. Zij werken met hulpverleners en vrijwilligers. Alle zorg staat
onder toezicht van de hulpverlener. Reden is dat de hulpverlener niet overal
tegelijk kan zijn of bij alle hulpvragen aanwezig moet zijn. Bv naar school
begeleiden van moeder met kind dat straatvrees heeft.
Werving vrijwilligers gaat via eigen netwerk, website etc en wijkambassadeurs, en
organisaties die reeds met ervaren hulpverleners werken.
Doelstelling: sociaal netwerk opbouwen. Gewone leven voortleven, mensen willen
ontlasten
Zoekt mensen met een open en betrouwbaar hart die een stabiel leven hebben.
3. Ingekomen/uitgaande stukken
Reactie van Volker Wessels
Gert, Jan
4. Sociale aspecten:
5 Leefomgeving
Hoogspanning: Het is nog wachten op behandeling van het nieuwe wetsvoorstel in
de 2e kamer.

Dirk

Bouwterrein: De bezwaren die zijn ingediend moeten worden bekeken en daarna
een omgevingsvergunning nog worden aangevraagd. Conclusie: komend jaar geen
activiteiten te verwachten.
Parkeerbeleid Gert en Jan gaan een actieplan maken.
De slang (bij brug langs de Kanaalweg) wordt als kleine vuilstort gebruikt. De
gemeente heeft schone-buurtmensen rondfietsen om mensen aan te spreken en de
BOA gaan bekeuren. Dirk gaat na waarom de blikvanger vervangen is door de
slang.

Buurtcie

Charlotte

Vandalisme in de speeltuin. Recent is het vogelnest vernield en inmiddels
vervangen.
Gert
6 Veiligheid
Whatsapp: Jacco Thomassen is er actief mee bezig om het op te starten.
Wijkschouw wordt op 8 september gehouden.
Buurtcie
7 Projecten
Naamswijziging in bewonerscommissie zal door Charlot verder verzorgd worden.

Charlotte
Wethouder Kundic: De laatste vergadering is niet doorgegaan. Zodra de planning
voor volgend jaar bekend is, zal Charlotte haar opnieuw uitnodigen.
Rommelmarkt: is niet doorgegaan ivm te weinig deelnemers.
Werving nieuw lid afkomstig uit de Geerhof zodra naamswijziging geregeld is.

Jan, Katja,
Charlotte

Samenwerking BC holle kamp: staat even gepauzeerd.
Verlichting Griftbruggen. Dhr. Atteveld was helaas vandaag afwezig op de
vergadering. We houden contact.
Straatspeeldag: de straatspeeldagcommissie is actief gestart met de organisatie.
Charlotte
8 Financieel
Charlot heeft de balans van de straatspeeldag opgesteld. Deze zal zij naar Marjon
mailen.
Bij Dirk kan een rekening voor organisatiekosten ingediend worden.
9 Website
Geen bijzonderheden.
10 Rondvraag
Fred vraagt of er reactie komen op de nieuwsbrief van Veens.
Dirk geeft aan dat de pilot dementie van het franse gat mogelijk doorgezet wordt
in onze wijk. Combineren met de wijkschouw.
Jan: Onkruid tussen de trottoirstenen in de wijk.
12 Volgende vergaderingen
8 september op kanaalweg 21 om 19:30u

