Agenda Vergadering buurtcommissie ’T Goeie Spoor
Nummer 13-11-14
Datum:
Aanwezig:
Afwezig:
Onderwerp

13-11-2014
Charlotte, Dirk, Gert, Ruud Eberwijn (Patrimonium Woningstichting)
Fred
Actie voor

1. Notulen vorige vergadering
Akkoord
2. Extra agendapunten
Dhr Eberwijn van Patrimonium komt.
3. Ingekomen/uitgaande stukken
Uitkomst enquête eenzaamheid etc.
Akkoord buurtbon
Offerte hout Willemsen
4. Sociale aspecten:
Signaleringsnetwerk ouderen Veenendaal: Geen ontwikkelingen.
Enquête eenzaamheid formulieren zijn binnen. We gaan starten met analyseren.
Wat willen we weten. Veens kunnen we indien nodig inschakelen voor
ondersteuning en ideeën.

BC

5 Leefomgeving
Welzijn bomen Lcacialaan en Lindenlaan: worden gevolgd
Bomen Eikenlaan: Bewoners hebben gevraagd of de bomen kunnen blijven staan
in ieder geval tot de tijd dat de hoogspanningskabels. Gemeente is akkoord.
Kosten voor de hoogspanning zijn opgenomen het meerjarenplan van de gemeente.
Tennet zal voor kerst komen met uitkomst van onderzoek over kosten en
mogelijkheden van het onder de grond brengen van de hoogspanningsleidingen.
Bouwplan aan de Stationssingel is aangepast en de verkoop loopt.
6 Veiligheid
Uitkomst enquête veiligheid van de gemeente is bekend. Prioriteit nr 1 is houden
aan verkeersregels.
Speeltuin: geen nieuwe positieve of negatieve geluiden hierover ontvangen. Er
worden opties besproken wat er overlast gedaan kan worden.
What’sapp: Wanneer er uit de enquête komt dat er veel behoefte aan is zal Rick
dat gaan opstarten.
7 Projecten
Achterpad: Is afgerond. Buurtbon is toegezegd voor 13 dec. Gedacht wordt aan
feestelijke opening. Hout voor hekjes is geregeld.
8 Financieel
Charlotte
Bert van Reems(Voorzitter Rembrandpark) 554992 bellen. Hoe zij het geregeld
hebben.
Ruud
Ruud Eberwijn zegt namens Patrimonium woonstichting een bijdrage toe voor her- Gert
opening achterpad.
De rekening van Willemsen mag rechtstreeks naar de gemeente gestuurd worden
met duidelijke vermelding van het kenmerk.

9 Website
Geen bijzonderheden
10 Rondvraag
Is er contact geweest met de BC van Hollekamp? Ja, afgesproken is dat we elkaar
de nieuwsbrief mailen en 2x per jaar contact met elkaar opnemen over stand van
zaken.
12 Volgende vergadering
18 december 2014 op Kanaalweg 21 om 19:30u

