Agenda Vergadering buurtcommissie ’T Goeie Spoor
Nummer 19-12-`13
Datum:
Aanwezig:
Afwezig:
Onderwerp

19-12-13
Charlotte, Annek, Gert, Wietse, Fred, Jan.
Dirk
Actie voor

1. Notulen vorige vergadering
Akkoord
2. Extra agendapunten
Afscheid van Annek en Jan
Hoogspanning
Bijeenkomst parkeerbeleid van 17 december in het gemeentehuis:
Beheer eigendommen stichting: Inventariseren van materiaal etc.
Werving nieuwe leden
Jaarplanning
3. Ingekomen/uitgaande stukken
Ingekomen: Uitnodiging nieuwjaarsreceptie gemeente op 3 januari 2014.
4. Sociale aspecten:
Gert gaat contact opnemen met Volker-Wessels voor informatie over de toekomst
van het nog braakliggende bouwterrein aan de Stationssingel.
De samenkomst i.v.m. “signaleringsnetwerk ouderen” was een succes.
Opkomst 25 personen, 4 personen hebben zich opgegeven voor een training op dit
gebied, de gegevens van deze personen geeft Gert door aan John Heegenbart,
verder zal het contact niet meer via de buurtci gaan.
De enquête eenzaamheid/ welzijn staat gepland voor 1e kwartaal 2014. Gert zal de
enquêteformulieren ter bestudering/aanvulling mailen naar BC.

Gert

Gert,

5 Leefomgeving
De “oude” bewoners van de Acacialaan rvaart parkeerprobleem. Gemaakte
afspraken worden niet nagekomen. Gert zal het probleem aankaarten door een
bericht hierover op de site te zetten en dan reacties uit de buurt afwachten.
Welzijn bomen acacialaan en lindelaan: wordt vervolgd
Dirk,
Bomen Eikenlaan: wordt vervolgd.
Dirk
Hoogspanning: Informatie gekregen van het platform Hoogspanning.
De gemeente is voortvarend bezig met de ondergrondse bekabeling. Gesprekken
gehad en gepland met Tennet. Planning start 2017.
bijeenkomst parkeerbeleid 17 dec; er heeft een brainstormsessie plaatsgevonden op
het gemeentehuis. Een verslag van de bijeenkomst zal door de gemeente gemaakt
worden en naar de BC verstuurd worden. Deze zal dan op de site geplaatst worden.
6 Veiligheid
Het kruispunt Molenstraat/Sportlaan, en de kruising Kanaalweg/fietspad zullen
worden aangepast. Geplande start; begin 2014. Momenteel loopt de
inspraakprocedure.
7 Projecten
Beplanting langs ’t Goede Spoor: de gemeente zal de herbeplanting verzorgen.
Straatspeeldag: Wie doet de sponsoring? Judith van den Dikkenberg is CP qua
organisatie, voor volgende vergadering Judith uitnodigen.

Charlotte

Speeltuin: schelpenpad bij tafeltennistafel? Punt aanhouden.
Achterpad: Gemeente heeft aangegeven eerst het plan te willen bestuderen. Doel is
realisatie in maart 2014 de buurtci wil de plannen wel van tevoren inzien.
Jaarplanning: Gert zal een jaarplanning verzorgen.
Gert
8 Wijkplatform
Volgende vergadering wijkplatform 10 februari, lokatie nog onbekend.
9 Financieel
Charlotte neemt de functie van penningmeester over van Jan.
Charlotte zal met Dirk overleggen of het gemeentelijk budget voor buurtwerk
(1 euro per inwoner) naar de Stichting buurtci ’t Goeie spoor kan worden
overgemaakt

Charlotte

10 Website
Zodra Gert tijd heeft zal er een nieuwe foto van de Lindenlaan op de site worden
geplaatst.

Gert

11 Rondvraag
Beheer eigendommen stichting: Inventariseren welke spullen bij Judith en Jan op
zolder liggen. Jan heeft een partytent op zolder liggen en zoekt hiervoor een
nieuwe plaatst per juni 2014.
12 Volgende vergadering
6 febr 2014 om 19:30 op de kanaalweg 21
Punten volgende vergadering:

