Buurtcommissie ’T goeie spoor
Maandag 25 oktober 2010
Stationssingel 20 te Veenendaal
Aanwezig: Jan, Thea, Wendy, Rick, Martin, Ingrid, Gert (notulist)
- De term: ‘buurtcommissie’ zal in het vervolg worden gebruikt in het naar buiten
treden van de groep.
- Eerst een paar casussen opstarten: speeltuin en schoolgebouw CSV.
- Buurtcommissie zal worden versterkt door dhr. Gert van Kruistum (Kastanjelaan 3)
en dhr. Hans de Kievid (Populierenlaan 33).
SCHOOLGEBOUW CSV:
- Ingrid zoekt voor d.d. 30 oktober a.s. uit onder wiens beheer het schoolgebouw
staat (en zorgt voor rechtstreekse contactgegevens van de desbetreffende persoon).
- Er wordt een brief opgesteld (Wendy & Gert), welke gecheckt wordt door de overige
commissieleden, gericht aan de beheerder van het schoolgebouw. Deze brief moet
tenminste de volgende punten bevatten: Beschrijving huidige (gevaarlijke) situatie
 er moeten maatregelen komen / Wat zijn de toekomstplannen? / Bewonerscommissie
wil op de hoogte blijven van de ontwikkelingen. Tevens dat er binnen gepaste
termijn (14 dagen) een reactie wordt verwacht.
- Voormelde (inhoud van de) brief en de reactie hierop verspreiden onder de
buurtbewoners.
PARK/SPEELTUIN:
- Ingrid heeft thans al een plan liggen, dit moet stof vormen voor een werkgroep.
- De werkgroep zal de naam “Werkgroep groen/speelstrook” meekrijgen.
- Ingrid zal samen met dhr. Menno Buijs werkzaam voor het door de gemeente
Veenendaal ingeschakelde ingenieursbureau) het plan presenteren, waarop de
werkgroep tijdens de eerste aanpassingsronde hun visie kunnen meegeven (eerste
aanpassingsronde moet plaatsvinden in december 2010). Vervolgens zal er in januari
2011 een bewonersavond worden georganiseerd waarbij er meerdere keuzemogelijkheden
worden voorgelegd (met inspraakmogelijkheid door de buurt). In februari zal dit
uitgewerkt worden in een definitief plan, waarna in het voorjaar van 2011 de
realisatie dient plaats te vinden.
OVERIG:
- Rick zoekt contact met dhr. A. Aalbers (Kanaalweg 19) t.b.v. een redactioneel
artikel in de Rijnpost (foto speeltuin).
- Martin geeft het advies om brieven te verzenden naar diverse steakholders. Ingrid
en Martin leveren voor 30 oktober a.s. een lijst aan met van belang zijnde
partijen. Genoemd zijn: BOA’s, het college van B&W, Patrimonium Woonstichting
en de wijkagenten (Bart de Gooijer, Anita Homan). Wendy en Gert zorgen dat deze
brieven (na een correctieronde door de overige commissieleden) voor/op uiterlijk 15
november worden verzonden. Uit de brief dient duidelijk te blijken dat er van de
steakholders een actieve houding wordt verwacht (lees: PRO-ACTIEF!)en tot slot een
bevestigende reactie voor 30 november a.s. van hun zijde.
- Wendy krijgt het mailbeheer van de “info-mail”, Rick zal de gegevens aanleveren
c.q. helpen bij het instaleren van de benodigde mailbox.
- Jan geeft aan bereidt te zijn te helpen bij de evt. bezorging van buurtpost.
De volgende afspraak staat gepland op: maandag 6 december 2010, locatie
Stationssingel 24, Wendy en Ralph, om 20.15 uur.

