Agenda Vergadering buurtcommissie ’T Goeie Spoor
Nummer 14-02
Datum:
Aanwezig:
Afwezig:
Onderwerp

21 maart 2014
Charlotte, , Wietse, Katja, Fred, Rick
Dirk, Gert
Actie voor

1. Notulen vorige vergadering
Akkoord.
We verwelkomen Rick Westerhof als nieuw commissielid.
2. Extra agendapunten
Kamer van Koophandel
Nieuwsbrief
Communicatie met de buurt
Whatapp-groep (Rick Westerhof)
Gevaar bouwput stationssingel
Parkeren Acacialaan
Nieuwe commissieleden
3. Ingekomen/uitgaande stukken
Ingekomen: Kamer v Koophandel: uitschrijving Jan Versteeg
4. Sociale aspecten:
Gevaarlijke situatie bouwterrein: Er is een hek omheen gezet.
Signaleringsnetwerk ouderen Veenendaal: Op 18 febr zijn de 4 buurtbewoners
samengekomen. Het project “Twee tegen eenzaamheid”zal stedelijk over
Veenendaal worden uitgerold. Ook zal er op buurtgebied gematched gaan worden.
De enquête eenzaamheid/ welzijn staat gepland voor 2e kwartaal 2014. Gert zal de
enquêteformulieren ter bestudering mailen naar BC.
De bedoeling is dat de enquête wordt rondgebracht en persoonlijk door leden van
de bc worden opgehaald.
Verdeling van de straten:
Rick/Marion: stationssingel en spoorgebouwen
Katja: Lindenlaan, acacialaan
Gert: Kastanjelaan
Charlotte: Kanaalweg en populierenlaan
Wietse: Eikenlaan en kerkewijk

Gert
Iedereen

5 Leefomgeving
De acacialaan ervaart parkeerprobleem. Annek pakt dit probleem op.
Welzijn bomen acacialaan en lindelaan: worden gevolgd.
Bomen Eikenlaan: wordt vervolgd.

Dirk,
Dirk

Vitras/CMD staat leeg: Parkeerplaats ziet er niet uit. Veel overlast van
geparkeerde auto’s, vooral op zaterdag. Met Dirk bespreken of een afzetting dan
een optie is.

Dirk

6 Veiligheid
Eenrichtingsverkeer op eikenlaan dagelijks gebroken. Er is 2x gecontroleerd maar
niet op de goede tijden. Wat nu.-> rode vlekken plan

Dirk

Zwerfvuil/flesjes/blikjes in speeltuin: Gevaarlijke situatie voor spelende kinderen.
De jeugdboa’s komen niet na 17:00 uur kijken. Overlast is mn vanaf 22:00u. Wat
nu.-> rode vlekken plan

Dirk

What’s-Appgroep: Rick zal een opzet maken om uit te rollen in onze wijk.
What’s ap ook opnemen in de enquete.

Rick
Gert

7 Projecten
Straatspeeldag: Judith vden Dikkenberg is contactpersoon qua organisatie. Verder
geen berichten van haar vernomen.
Speeltuin: schelpenpad bij tafeltennis wordt vervolgd.
Achterpad: Gemeente is bezig met de voorbereiding.
Nieuwsbrief is klaar.

Dirk
Dirk
Katja en Charlot

8 Wijkplatform
Volgende vergadering wijkplatform 27 mei.
9 Financieel
Charlot regelt een afspraak voor wijziging penningmeesterschap.
10 Website
Gb
11 Rondvraag
Geen
12 Volgende vergadering
8 mei 2014 om 19:30 op de kanaalweg 21
Punten volgende vergadering:
Communicatie met de buurt
Whatapp-groep (Rick Westerhof)
Rode vlekken plan in kaart brengen van de knelpunten in de wijk
Nieuwsbrief

Charlot/Jan

