Agenda Vergadering buurtcommissie ’T Goeie Spoor
Nummer 14-03
Datum:
Aanwezig:
Afwezig:
Onderwerp

8 mei 2014
Charlotte, Gert, Fred,
Dirk, Katja
Actie voor

1. Notulen vorige vergadering
Akkoord.
We nemen afscheid van Wietse en Rick/Marion als commissielid.
2. Extra agendapunten
Whatsapp groep (Rick Westerhof)
3. Ingekomen/uitgaande stukken
Ingekomen:
* Een bewoner stationsingel heeft aangegeven teleurgesteld te zijn in de
ambtenaren van de gemeente omdat zij hun woord niet nakomen.
* Een buurtbewoner heeft gevraagd wanneer het ontsierende hek om het
bouwterrein weg kan.
De projectontwikkelaar Volker/Wessels heeft aangegeven graag te willen starten
met de bouw op het braakliggende bouwterrein aan de Stationssingel maar dat
kan pas nadat de vergunningen geregeld zijn en de eerste woningen zijn verkocht.
Dezelfde bewoner blijft zwerfvuil signaleren in de speeltuin.
Dit blijft onder onze aandacht
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.
De datum hiervoor: 27 mei om 19:00u op kanaalweg 21.
De enquête eenzaamheid/ welzijn: Op 15 mei komt de BC samen voor de laatste
check. Daarna zal hij verspreid worden door de wijk.
De bedoeling is dat de enquête wordt rondgebracht en persoonlijk door leden van
de bc worden opgehaald.
Verdeling van de straten: volgt
5 Leefomgeving
Welzijn bomen acacialaan en lindelaan: worden gevolgd.
Bomen Eikenlaan: de gemeente verzorgd een uitnodiging voor wk 20 waarin een
voorstel staat voor herbeplanting en dit kan dan worden besproken.
Vitras/CMD staat leeg: De verhuurder heeft contact opgenomen met omwonenden
om te informeren of zij overlast ervaren. Aangezien de meerderheid geen overlast
ervaart zullen er worden geen maatregelen genomen.
6 Veiligheid
Zwerfvuil/flesjes/blikjes in speeltuin: Dit blijft onder onze aandacht. De
jeugdboa’s bezoeken de locatie extra tussen 18:00 en 24:00 u.
Whatsapp groep: Rick zal een opzet maken om deze uit te rollen in onze wijk.

Gert
allen

Dirk

7 Projecten
Straatspeeldag: Judith vden Dikkenberg is contactpersoon qua organisatie.
Speeltuin: schelpenpad bij tafeltennis wordt vervolgd.

Dirk

Achterpad: Gemeente heeft een tekening gemaakt en deze naar patrimonium
gestuurd. De BC heeft gevraagd om een voorstel van zowel de gemeente als
patrimonium zodat er knopen door kunnen worden gehakt. Op 19 mei is er een
afspraak om het totaalplan door te praten. Gert gaat als vertegenwoordiger.

Rick
Gert

Nieuwsbrief: is klaar. Op 15 mei komt de BC samen voor de laatste check. Daarna
zal hij verspreid worden door de wijk.
8 Wijkplatform
Niet meer van toepassing.

Dirk
Dirk
Katja en Charlot

9 Financieel
Penningmeesterschap is gewijzigd.
10 Website
Gb
11 Rondvraag
Werkzaamheden rotonde
12 Volgende vergadering
19 juni 2014 om 19:30 op de kanaalweg 21
Punten volgende vergadering:
Whatsapp-groep (Rick Westerhof)

Charlot/Jan

