Agenda Vergadering bewonerscommissie ’T Goeie Spoor
Nummer 17-03
Datum:
Aanwezig:
Afwezig:
Onderwerp

31 augustus 2017
Charlotte, Gert, Jan, Dirk, Katja
Fred Verhoef, Bernie Kater
Actie voor

1. Notulen vorige vergadering
Akkoord.
2. Extra agendapunten
Buurtbon verlichting Grift
3. Ingekomen/uitgaande stukken
Nieuwsbrief Lindenlaan
Verslag vergadering holle kamp
4. Sociale aspecten:
Momenteel geen
5 Leefomgeving:
Parkeerprobleem zaterdag
Marktlui die vanuit de auto verkopen mogen de auto op de markt hebben staan.
Overige marktlui moeten buiten de markt parkeren.
Geen ontwikkelingen bekend mbt gebied acacialaan.
Gert heeft in de wandelgang vernomen dat er op het terrein van de Vitras op de
eikenlaan gebouwd mag gaan worden en het te koop staat.

Dirk

6 Veiligheid
In de vakantietijd is er een aantal keren overlast gemeld mbt dealen, vernieling en
lawaai. De jeugdboa geeft hieraan extra aandacht middels huisbezoeken en
afspraken maken.
7 Projecten
Gert
Werving nieuw lid afkomstig uit de Geerhof gaat moeizaam. We staan open voor.
Project verlichting Grift: Het project bestaat uit 2 projecten 1 Verlichting
drijvende objecten en tijdelijke verlichting fietsbrug
2 de permanente verlichting van de brug bij t perron.
Afdeling zorg gaat minder validen begeleiden tijdens de wandeling langs de Grift.

Charlotte

Project 1 kan bekostigd worden dmv de buurtbon. Deze kan per direct worden
aangevraagd
Project 2 moet in het college besloten worden en zijn daarmee niet haalbaar. Er
moet met veel dingen rekening worden gehouden zoals reactie bewoners op
nachtverlichting
Jan
Renovatieproject lindenlaan
Jan vertegenwoordigt onze buurt hierin. Bij een aantal huizen trilt de vloer. Deze
kan worden verwijderd en vervangen. Jan zal ons op de hoogte houden van de
ontwikkelingen.

8 Financieel
9 Website
Geen bijzonderheden.
10 Rondvraag
Gert geeft aan dat hij per einde van 2017 het voorzitterschap wil neerleggen en de
buurtcie wil verlaten.
12 Volgende vergaderingen: 26 oktober 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

