Vergadering buurtcommissie ’T Goeie Spoor
Datum:
Aanwezig:
Afwezig:
Onderwerp

10 januari 2013
Jan en Thea Versteeg (Lindelaan), Gert van Kruistum (Kastanjelaan), Dirk Bok (gemeente)
Charlotte Melssen (Kanaalweg), Annek Tol (Acacialaan),
Martin van Rooyen (gemeente Welzijn)
Actie voor

1 Welkom
Annek heet ons welkom.
Notulen:
De notulen van vorige vergadering zijn akkoord.
2 Activiteiten
De Nieuwjaarsborrel wordt uitgesteld tot volgend jaar 11 januari 2014.
Wijkgericht werken
Parkeerprobleem. De enquête wordt momenteel samengesteld en zal daarna
voorgelegd worden aan de buurtcommissie.
Op 17 januari om 19:30 gaan Gert en Charlotte naar een bijeenkomst voor een
wijkgericht actieplan.
De populatie van de wijk. Gert heeft een uitdraai van funda. Eruit blijkt dat slechts
1/3 gezin met kids is en de rest alleenstaand of gezin zonder kids. Is onze wijk
daarop ingericht? Daarbij ook kijkend naar de voorzieningen die aanwezig zijn in
aangrenzende buurten.
Buurtonderzoek Stationsingel: Conclusie is dat de overlast wel meevalt.
3 huishoudens ervaren overlast. Dirk geeft aan dat er een mogelijkheid is om te
trainen in omgaan met hangjongeren. Annek en Charlotte zullen met Martin
overleggen, een conclusie verzorgen en deze afgeven aan de deelnemers.
Dirk zal vragen aan de jeugd-boa of hij wil inventariseren waar de jongeren wel
zouden willen “hangen” en duidelijke afspraken met ze maken. Hij is niet
telefonisch bereikbaar.
We komen na 17 jan bij elkaar om aan het wijkplan te gaan werken.
3 Veiligheid
Charlotte heeft een afspraak gehad met Dhr. Loyee. Zij proberen actief overlast te
beperken door controle, sancties en voorzorgsmaatregelen zoals hekjes.
6 Hoogspanningsleiding
Zie persbericht
7 Zwerfvuil
Dirk heeft vorige week een gesprek gehad met het waterschap over zwerfvuil in de
berm van de Kanaalweg, Zij gaan er meer actie op ondernemen.
9 Lopende zaken:Achterpad Lindenlaan/Kastanjelaan
Dirk heeft een situatie van het pad waarop de diverse percelen zijn gearceerd.
Volgende vergadering komen we hierop terug.
Nieuwe commissieleden:
Er is een mogelijke nieuw commissielid vanuit de Geerhof. Annek zal hem
uitnodigen.
Dhr Wilbert Scheer (nieuwbouw) wil ook deelnemen maar is echter verhinderd op

de donderdagen. De commissie ziet echter geen mogelijkheid om te vergaderen op
een andere dag.
10 Post
Ingekomen:
Mail van Aart Aalbers over bloembollen.
Verzonden:
Geen
11 Wat verder ter tafel komt
Gert heeft werkzaamheden nabij fietsbrug gesignaleerd. Deze zijn bedoeld voor
detectie van zout en warmte/koude. Dit ter voorkoming van ongevallen door
gladheid.
12 Volgende vergadering
Nieuwe vergadering: donderdag 14 maart op de Kanaalweg 21 om 20:00

