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1.

Agenda
Deze wordt goedgekeurd.

2.

José van Vliet was uitgenodigd maar was verhinderd. Ruud maakt een nieuwe
afspraak (tussendoor).

3.

Notulen vorige vergadering
Deze worden goedgekeurd.
N.a.v. de notulen
- De kennismaking met Erik Dorland heeft nog niet plaatsgevonden. Ruud neemt
contact met hem op om een datum af te spreken.
- Er is een mail binnengekomen van Helma Bokhove waarin zij vraagt of zij
contactpersoon kan worden tussen de wijkcommissie en de stichting Duurzame
Vecht. Ruud neemt contact met haar op.

4.

Zitting Raad van State op 3 augustus 2020
Ruud doet kort verslag. De zitting besloeg 3 dagdelen. Ruud en Arnold waren
aanwezig bij de ochtendsessie, toen onze zienswijzen aan de orde kwamen.

5.

Terugblik opschoondag 19 september
De opkomst was geringer dan voorgaande jaren (7 personen, waarvan 3 van de
wijkcommissie). De Scouting deed niet mee (zij doen altijd het park Goudestein),
volgend jaar wel weer.
Een conclusie was dat de opschoondag voortaan toch beter weer in het voorjaar
gehouden kan worden omdat er dan minder begroeiing is en minder kroos in de
sloten, waardoor we het vuil beter kunnen zien en bereiken.

6.

Verkeersveiligheid Diependaalsedijk
Er is via de website een mail binnengekomen van een bewoonster aan de
Diependaalsedijk, het gedeelte tussen de Driehoekslaan en het Zandpad.

actie

Ruud

Ruud

Ruud

Een aantal bewoners maken zich al een aantal jaren zorgen over de verkeersveiligheid op deze weg. Er
zijn een aantal pogingen gedaan om de gemeente hierbij te betrekken, maar tot nu toe met weinig
resultaat. Er is in 2017 vanuit de gemeente een brief gekomen om mee te denken over de
verkeersveiligheid, maar hier is geen vervolg op gekomen.
Zij zouden graag in contact willen komen met de gebiedsregisseur van de gemeente en zagen via onze
website dat ze contact hebben met de wijkcommissies. Daarom vragen de bewoners ons of wij hun
kunnen helpen om in gesprek te komen met de gemeente. Deze zomer hebben zij weer veel fietsers zien
verongelukken tegen de wegversperringen. Vrijdag 28 augustus heeft dit er helaas toe geleid dat een
fietser met de ambulance afgevoerd moest worden.

Ruud neemt contact op met de José van Vliet om contact te leggen tussen haar en
de mailschrijfster.

Ruud

nr.
7.

notulen
Opfriscursus reanimeren
Het is weer mogelijk om reanimatiecursussen te volgen, alleen gaat dit nog
moeizaam van start. Arnold heeft al diverse mails gestuurd aan en ontvangen van
dhr. van Oussoren, maar heeft nog niets concreet kunnen afspreken. Hij gaat er
nogmaals achteraan.

8.

Project Zogwetering – Stand van zaken
Huis aan huis is in de Zogwetering een brief van de gemeente verspreid over de
stand van zaken. Sindsdien is niets meer vernomen.

9.

Werkgroep Omwonenden Buitenplaats Doornburgh: stand van zaken
De communicatie tussen Doornburgh en de Klankbordgroep ligt helemaal stil. De
klankbordgroep krijgt ook geen informatie van de gemeente.

10.

Nieuwe aanmeldingen WhatsApp-groep
Er komen regelmatig nieuwe aanmeldingen binnen voor de Buurtpreventiegroep.
Steven voegt die dan toe. Helaas zijn er ook regelmatig opzeggingen, meestal vlak
nadat mensen de groep oneigenlijk gebruikt hebben.

11.

Bijenlint – ervaringen
Het bijenlint was een groot succes, vooral dankzij een enthousiaste groep vrijwilligers
die het hebben ingezaaid, regelmatig water gegeven en vorige week een eerste
sanering hebben gedaan (de koolzaadbloemen eruit getrokken). Binnenkort, als alle
bloemen uitgebloeid zijn, wordt alles met een bosmaaier kortgemaaid.

12.

W.v.t.t.k.
De stopverbodsborden in de Kortelaan t.h.v. bakker Boekweit zijn weer weggehaald.
Deze waren geplaatst i.v.m. de omleidingsroute naar het afvaldepot. Nu wordt er
weer volop geparkeerd wat de verkeerssituatie erg onveilig maakt. Arnold zal José
vragen hoe hiermee verder gegaan kan worden.
In het kader van het Leefbaarheidsbudget kunnen tot 1 oktober verzoeken worden
ingediend voor plannen om de leefbaarheid van de buurt te verbeteren. Vorig jaar
heeft de wijkcommissie meegedaan met de Kern-met-pit-campagne, maar toen bleek
het budget al op te zijn voordat een plan kon worden ingediend. Ruud en Arnold
gaan de plannen van toen er weer bij zoeken om te zien of deze passen in de
doelstelling van het Leefbaarheidsbudget.

13. Afsluiting en datum volgende vergadering
De volgende vergadering staat gepland op 23 november a.s.
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