Agenda Vergadering bewonerscommissie ’t Goeie Spoor
Nummer 17-04
Datum:
Aanwezig:
Afwezig:
Onderwerp

26 oktober 2017
Charlotte, Gert, Jan, Katja
Fred Verhoef, Bernie Kater, Dirk
Actie voor

1. Notulen vorige vergadering
Akkoord.
2. Extra agendapunten
Buurtbon verlichting Grift
Parkeren marktkoopman
Eikenlaan 2
Agenda volgend jaar
3. Ingekomen/uitgaande stukken
Tarieven ABN Amro
4. Sociale aspecten:
Momenteel geen
5 Leefomgeving:
Parkeerprobleem zaterdag
Marktlui parkeren nog steeds in onze wijk. Holle kamp is in hun wijk bezig met
parkeervergunning systeem. Mogelijk dat er dan nog meer in onze wijk geparkeerd
wordt. Punt van aandacht voor de toekomst.
Geen ontwikkelingen bekend mbt gebied acacialaan.
Volgens Jan zijn alle toekomstige woningen op de stationssingel verkocht.
Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor bebouwing op het voormalig
Vitras-perceel aan de Eikenlaan. Het te gaan om een 3 laags wooncomplex met
24 uurs zorgvoorziening. En een aantal appartementen voor zelfstandig wonen.

Gert

6 Veiligheid
Er wordt ‘s nachts in het weekend vrijdag zaterdag drugs gedeald. Autos rijden
gewoon de speeltuin in. Jan heeft ze aangesproken (maar krijgt een grote mond)
zonder bevredigend resultaat en niet voor herhaling vatbaar.

Charlotte

7 Projecten
Werving nieuw lid afkomstig uit de Geerhof gaat moeizaam. We staan open voor.
Project verlichting Grift: Het project was een succes. De objecten worden tijdelijk
gestald in het gebouw van de ritmeester. Volgend jaar willen we het opnieuw doen
in een verbeterde versie. We hebben het verzoek voor een expositie in het museum
en een uitwisseling met onze zusterstad in Tjechie.
Renovatieproject lindenlaan
Het technisch onderzoek loopt heeft enige vertraging opgelopen door bijvoorbeeld
de monumenten status en het verkrijgen van de omgevingsvergunning.
Jan vertegenwoordigt onze buurt hierin. Bij een aantal huizen trilt de vloer. Deze

Jan

kan worden verstevigd.
Jan zal ons op de hoogte houden van de ontwikkelingen.
8 Financieel
Geen bijzonderheden
9 Website
Geen bijzonderheden.
10 Rondvraag
Agenda voor volgend jaar.
Vergaderdagen voor 2018
25 januari
15 maart
7 juni
6 september
25 oktober
6 december
12 Volgende vergaderingen: 7 december om 19.30 uur!!!!!!
Vergadering hebben alleen doorgang indien er agendapunten zijn.
Gelieve de agendapunten 2 weken van tevoren aan te leveren.
De vergaderingen beginnen om 19.30 uur 26 okt, 7 dec

