Vergadering buurtcommissie ’T Goeie Spoor
Nummer 13-02
Datum:
Aanwezig:

13 maart 2013
Jan en Thea Versteeg (Lindelaan), Gert van Kruistum (Kastanjelaan), Dirk Bok (gemeente)
Mariet Grootenboer (gemeente), Charlotte Melssen (Kanaalweg), Annek Tol(Accacialaan),
Martin van Rooyen (gemeente Welzijn) Fred Verhoef (gemeente Welzijn).

Afwezig:
Onderwerp

Actie voor

1 Notulen vorige vergadering
De notulen zijn akkoord verklaard.
Extra agendapunten
Cameratoezicht
Ingekomen post
Ingekomen:
Verslag /besluitenlijst wijkplatformvergadering 17 januari.dd 29 januari 2012
Verslag startbijeenkomst buitenspeeldag
Besprekingsverslag parkeren. 21 januari 2012
Vergoeding buurtvereniging
Verzonden:
Geen
Sociale aspecten
Dirk heeft geen recent overzicht van de bevolkingsopbouw van onze wijk, Gert
gaat verder zoeken
Leefomgeving
Annek en Charlotte zullen de conclusie verzorgen van het speeltuinonderzoek
afgelopen dec. en deze afgeven aan de deelnemers.
De eiken op de eikenlaan worden gekapt. Idee om betrokkenen uit te nodigen bij
een volgende vergadering om hen inspraak mbt de herbeplanting te geven. Dirk
verzorgd een plattegrond om welke bomen het gaat. Verplichting tot
herbeplanting. Dirk zal betrokkenen uitnodigen.
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Hondenpoep: Gemeente Geldrop heeft een campagne gevoerd die volgens hen is
aangeslagen. In Simpelveld heeft volgens Annek ook een goede actie met
stoeptegels plaatsgehad.
Veiligheid
Cameratoezicht: Mariet heeft dossier cameratoezicht doorgenomen en is tot de
conclusie gekomen dat de noodzaak voor het hebben van cameratoezicht niet meer
aanwezig is. De vraag is wat de BC ervan vindt en wat we kunnen doen om de
locatie toch veilig te houden. De camera’s blijven hangen totdat we er met z’n
allen uitgekomen zijn. Besloten wordt het punt mee te nemen naar het
wijkplatform.
Projecten
Parkeerprobleem. De enquête wordt momenteel nog samengesteld
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Achterpad: Dirk heeft Gert een plattegrond gegeven waarop de globale erfgrenzen
zijn aangegeven. Dieper dan een meter mag er niet gegraven worden. medio
aug/sept. een gezellige inspraak-gelegenheid organiserent voor omwonenden van
het achterpad (Kastanjelaan/Lindenlaan/Stationssingel).
Wijkplatform
18 maart staat een vergadering gepland
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Financieel
Het recente overzicht van de ABN-AMRO is doorgenomen.
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Website
GB
Rondvraag
Geen
12 Volgende vergadering
Nieuwe vergadering: donderdag 25 april op de kanaalweg 21 om 20:00
Punten volgende vergadering:
Wat doen we met de verslagen en actiepunten van het wijkplatform?
Scheiding straatspeeldag en bc begroting straatspeeldag
Nieuwsbrief
Tentverhuur
Voorstel data vergaderingen buurtcommissie voor 2013:
23 mei, 20 juni, 18 juli, 19 sept., 17 okt., 14 nov., 19 dec.
Geplande data wijkplatform:
27 mei, 23 sept., 18 nov.,

