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

19-6-‘14
Dirk, Katja, Charlotte, Gert, Fred,
Actie voor

1. Notulen vorige vergadering
Akkoord.
2. Extra agendapunten
Whatsapp groep (Rick Westerhof)
3. Ingekomen/uitgaande stukken
Ingekomen:
* Oranjefonds: Burendag: gezien de vele regels maken we er geen gebruik van
* Wildwissel Epe: bieden kortingsactie aan voor entree-kaarten. Besloten wordt
hier geen gehoor aan de geven.
4. Sociale aspecten:
Signaleringsnetwerk ouderen Veenendaal: Lijkt weinig ontwikkeling in te zitten.
Daarom gaan we zelf de vrijwilligers benaderen om iets in de wijk te gaan doen.
We gaan hiervoor een datum prikken
De enquête eenzaamheid/ welzijn: Is klaar. Dirk draait er 300 uit en zal ze afgeven
aan de bc.
5 Leefomgeving
Welzijn bomen acacialaan en lindelaan: worden gevolgd.
Bomen Eikenlaan: de uitnodiging vanuit de gemeente is nog niet verzorgd. Dirk
maakt nieuwe afspraak.
6 Veiligheid
Zwerfvuil/flesjes/blikjes in speeltuin: Dit blijft onder onze aandacht.
Whatsapp groep: In de enquete wordt de vraag opgenomen of buurtbewoners
willen deelnemen aan deze groep. Rick zal een opzet maken om uit te rollen in
onze wijk.

Gert, Katja,
Charlot
Dirk

Dirk

Iedereen
Gert

Er is schijnbaar weer een clubje actief die bij bewoners informeerd zgn in opdracht
van de gemeente naar de beveiliging van de woning. Gert verzorgd hiervan
Gert
melding op de website.
Werkzaamheden rotonde
De rotonde is aangepast. Het lijkt erop dat de verkeerssituatie duidelijker is
geworden aangezien er minder schermutselingen zijn.
7 Projecten
Straatspeeldag was een succes. Judith van den Dikkenberg heeft verslag
uitgebracht van de leuke dag. Sponsoren zijn ook via de website bedankt. Er zijn
leuke foto’s en reacties. Afgesproken is dat er volgend jaar vooraf afspraken
worden gemaakt mbt financiën.

Speeltuin: schelpenpad is gerealiseerd.
Achterpad:
Er is een definitief gezamenlijk plan gekomen. Hierin zijn bijna alle aanbevelingen
van de bc in gehonoreerd. Gert heeft een voorstel voor communicatie voor de
buurt. Deze zullen op korte termijn bij betrokkenen door de brievenbus gedaan
worden.

Gert/Charlot
Charlot/Katja

Nieuwsbrief is klaar. Gaan de lay-out opkamen. Daarna zal hij verspreid worden
door de wijk.
8 Financieel
De abn-amro rekent per maand 11,40 voor internetbankieren. Dat is veel.
Afgesproken is dat Charlot op zoek gaat naar een goedkopere bank voor
internetbankieren.
10 Website
Geen bijzonderheden
11 Rondvraag
12 Volgende vergadering
24 juli 2014 om 19:30 op de kanaalweg 21
Punten volgende vergadering:

Charlot

