
Notulen  Vergadering van de wijkcommissie Zogwetering, Dichters en Lanen 

 

Datum: 22-03-2021 

Aanwezig: (via video) Johan, Ruud en Arnold 

Afwezig: Steven (met kennisgeving) 

Notulen: Arnold 

 

nr. notulen actie 

1. Agenda 

Eén aanvulling: onderhoud speeltuintjes. 

 

2. Notulen vorige vergadering 

Deze worden goedgekeurd. 

 

N.a.v. de notulen 

- De kennismaking met Erik Dorland heeft nog niet plaatsgevonden. Zodra de 

(corona)omstandigheden dit toelaten neemt Ruud contact met hem op om een 

datum af te spreken. 

- Onveilige situatie bij toegangshek park Goudestein: Het park is geen openbaar 

terrein, de boa's controleren daar daarom ook niet. Ruud vraagt aan José of er 

1 hek 's avonds dichtgezet kan worden zodat autoverkeer ontmoedigd wordt. 

 

 

 

 

 

 

 

Ruud 

 

 

Ruud 

3. Mededelingen 

* Signaleringsgroep: Er is nog 1 groep van 2 dames die incidenteel 

overdag een ronde lopen en tegelijkertijd zwerfafval ophalen. De 

gemeente heeft toch subsidie toegekend in de hoop dat er nieuwe 

signaleringsgroepen komen. 

* Vernieuwing Fixi: De gemeente is bezig verbeteringen aan te brengen in 

het Fixi-systeem en heeft ons daarover al een vooraankondiging 

gestuurd. Zij zal het zelf wereldkundig maken wanneer het gereed is. 

* Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden m.b.t. woningbouwplannen 

Zogwetering en Klankbordgroep Doornburgh. 

 

4. Terugblik op opschoondag 20 maart 

De opschoondag was een succes: er waren ca. 15 deelnemers, ca. 2 keer zoveel 

als de opschoondag in september jl. Er zijn zo'n 12 vuilniszakken gevuld; deze zijn 

afgevoerd naar het afvalstation. 

 

5. Financieel jaarverslag 

Johan heeft het financieel jaarverslag opgesteld; dit wordt goedgekeurd en zal op 

de website geplaatst worden. 

 

 

Arnold 

6. Website actualiseren 

De groepsfoto van de wijkcommissie is gedateerd (heeft nog 2 voormalige leden) 

en wordt voorlopig verwijderd; in het voorjaar zullen we een nieuwe foto maken. 

De teksten van de diverse pagina's worden geactualiseerd; Arnold stuurt een 

voorstel rond wat betreft wie wat voor z'n rekening neemt. 

 

 

Arnold 

 

Arnold 

7. Ideeën voor Centraal leefbaarheidsbudget 2021  



nr. notulen actie 

Eenieder kan nog steeds ideeën indienen via 

https://stichtsevecht.nl/onderwerp/5890/idee-voor-mijn-wijk/; wat in 2021 niet meer 

aan bod komt kan dan mogelijk in 2022 gehonoreerd worden. 

8. W.v.t.t.k. 

* Onderhoud speeltuintjes in de wijk 

 We gaan de speeltuintjes controleren op veiligheidsaspecten en gebreken 

melden via Fixi. 

 Arnold: Oosterbosch en Zogwetering (2 stuks), Ruud en Johan: de overige. 

* Opstart bijenlint 

 Ruud informeert bij een contactpersoon in Nigtevegt hoe dit het best 

aangepakt kan worden. 

* Naamsbekendheid wijkcommissie 

 Het blijkt dat veel inwoners niet van het bestaan van de wijkcommissie op de 

hoogte zijn. Daarom gaan we weer eens huis-aan-huis flyeren met een 

kennismakingstekst; Ruud maakt hiervoor een opzet. 

 

 

Arnold, 

Ruud en 

Johan 

 

 

Ruud 

 

 

 

 

Ruud 

9. Afsluiting en datum volgende vergadering 

De volgende vergadering staat gepland op 17 mei 2021 

 

   

   

 


