Agenda Vergadering buurtcommissie ’T Goeie Spoor
Nummer 16-02
Datum:
Aanwezig:
Afwezig:
Onderwerp

14 april-2016
Charlotte, Gert, Katja, Jan Versteeg, Fred en Dirk
Mw Kater
Actie voor

1. Notulen vorige vergadering
Akkoord met de opmerking dat Fred afwezig was op de vorige vergadering.
2. Extra agendapunten
Wethouder Kundic
Jaarplanning
Buurtactieplan
Nieuwbouwplan
3. Ingekomen/uitgaande stukken
Bevestiging van inschrijving KVK
4. Sociale aspecten:
18 mei netwerkbijeenkomst dementie in t franse gat Plein Zuid vanaf 18.00 uur.
5 Leefomgeving
Hoogspanning: Geen bijzonderheden
Bouwterrein: Geen nieuws
Parkeerbeleid ter plaatse van nieuwbouw is de norm volgens Dirk. Er komen 2
parkeerplaatsen bij thv SolaFide.
Gert en Jan gaan de parkeerproblemen nabij Lindenlaan 5a in kaart brengen

Jan/Gert

Blikvangers: wordt veelvuldig gebruikt.
Vandalisme in de speeltuin. Recent is de draaimolen vernield, daarna geen
meldingen meer.
6 Veiligheid
What’sapp: Jacco Thomassen is er actief mee bezig om het op te starten. Voor de
leden van de WhatsApp-groep is er op 9 mei een voorlichtingsavond op het
politiebureau. De gemeente Veenendaal wil geen whatsap buurtpreventieborden
maar wel stickers op de brievenbus.
Wijkschouw wordt gepland in najaar 2016, begin juli nader overleg hierover.

Bewonerscie

7 Projecten
Naamswijziging in bewonerscommissie zal door Charlot verder verzorgd worden.

Charlotte

Wethouder Kundic: Zij zal 2 juni onze vergadering bijwonen.
Rommelmarkt: 23 april.. 5 aanmeldingen uit de wijk tot heden. Besloten wordt
deze te annuleren. Katja benaderd de aanmelders.
Werving nieuw lid afkomstig uit de Geerhof zodra naamswijziging geregeld is.
Samenwerking BC holle kamp: We hebben een constructieve bijeenkomst gehad.

Katja/Gert

Veel goede ideeen besproken. Volgende bijeenkomst 28 april bij de
huurdersvereniging om 16:30.
Betreffende activiteiten in de lampegietersweek dienen de nodige
vergunningen/toestemming te worden gevraagd;
Bij het waterschap is de contactpersoon Paul van Breukelen
Bij gemeente Veenendaal is dit Jaquliene Woest
CJG Veenendaal, Alex van Pelt wil graag een keer met ons praten over mogelijke
hulpverlening in onze wijk. Hij zal ook 2 juni bij onze vergadering aanwezig zijn.
Verlichting Griftbruggen. Dhr Atteveld van het CSV afdeling electro en installatie
neemt de coördinatie vanuit de school over van Gaby de Mooij. Dhr Atteveld was
erg positief. We houden contact.
Straatspeeldag: de straatspeeldagcommissie is actief gestart met de organisatie.
8 Financieel
Gemeentelijke bijdrage aan de bewonerscommissie kan weer worden aangevraagd. Charlotte
9 Website
Geen bijzonderheden.
10 Rondvraag
Katja geeft aan dat op 14 mei in het cultuurhuis een expositie van 1e generatie
Marokkanen vanaf 14:00 uur.
12 Volgende vergaderingen
2 juni op kanaalweg 21 om 19:30u

