Agenda Vergadering buurtcommissie ’t Goeie Spoor
Nummer 13-06
Datum:
Aanwezig:
Afwezig:
Onderwerp

29-10-13
Charlotte Melssen, Dirk Bok, Fred Verhoef, John Hegenbart, Gert van Kruistum
Wietse Timmermans
Actie voor

1. Notulen vorige vergadering
2. Extra agendapunten
Werving nieuwe leden: Wietse heeft aangegeven deel te willen nemen.
Beheer eigendommen stichting: Inventariseren van spullen die bij Judith en Jan op
zolder liggen, en afspraken maken over het beheer.
Actiepunten uit verslag:
Verslagen wijkplatform: verslagen worden in de buurtci besproken, maar niet via
de website gepubliceerd.
Nieuwsbrief buurtcommissie: Optie voor Annek en dochter?
Parkeren: eind 2013 zou komt de gemeente (Roel Dobbelsteijn) hierop terug. Dirk
hept hem even herinneren.
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3. Ingekomen/uitgaande stukken
Buurtplan Oranjefonds, handvatten voor buurtwerk, we zullen hier gepast gebruik
van maken.
4. Sociale aspecten :
Signaleringsnetwerk ouderen Veenendaal: John en Fred hebben uitleg gegeven
over het project. Doelstelling is om een laagdrempelige presentatie op buurtniveau
te houden en dan gelijktijdig enkele ambassadeurs te werven.
Als het lukt op 28 november of 3 dec. 19:30u. Gert neemt contact op met Sola
Fide. Fred en John maken een uitnodiging voor de buurtbewoners en een
ambassadeursprofiel. Dirk benadert wethouder Bouwmeester, Charlot benadert
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5 Leefomgeving
Welzijn bomen Acacialaan en Lindenlaan: punt aanhouden.
Rooien bomen Eikenlaan: wordt uitgesteld tot begin 2014.
6 Veiligheid
Er zijn hekjes geplaatst bij speeltuin zoals met de buurtci is afgesproken, met dank
aan de wijkmanager.
Cameratoezicht tunneltje, Dirk deelt me dat het cameratoezicht blijft gehandhaafd.
We zullen onze dank richting gemeente in een mail aan Mariet Grootenboer
verwoorden.
7 Projecten
Straatspeeldag: Wie doet de sponsoring? Judith van den Dikkenberg is
contactpersoon qua organisatie.
Speeltuin: schelpenpad bij tafeltennistafel aan het einde van de Populierenlaan zal
nog worden aangebracht.
Achterpad: Gemeente heeft aangegeven eerst het plan te willen bestuderen. A.s.
dinsdag 5 november is er overleg met Patrimonium woonstichting. Doel blijft
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realisatie in 2013. Zodra hier concrete plannen voor zijn zullen we bij Dirk een
buurtbon indienen om enkele voorzieningen te kunnen aanbrengen, en een
gezellige her-opening van het pad te organiseren.
8 Wijkplatform
Namens het platform is een brief gestuurd aan gemeente, politie en Patrimonium
woonstichting betreffende de presentie van hun vertegenwoordigers op de
vergaderingen. Antwoord wordt voor de volgende vergadering (18 november)
verwacht.
9 Financieel
Opvolger penningmeester mogelijk Wietse Timmermans?
10 Website
Geen opmerkingen
11 Rondvraag
Is iedereen op de hoogte van de discussie over het nieuwe 2-richtingsfietspad?.
Vergadering hierover met bestuurder R.O.C, buurtvereniging de Holle Kamp en
gemeente (Rik Ankone) op 5 november a.s. om 17.00 uur in het gemeentehuis.
Charlotte en Gert gaan hier naar toe.
12 Volgende vergadering
25 november 2013 om 20.00 uur op Kanaalweg 21
Punten volgende vergadering:
Parkeren
Bomen Eikenlaan
Projectplan Ouderen Veenendaal
Werving nieuwe bestuursleden buurtci.

