Notulen

Vergadering van de wijkcommissie Zogwetering, Dichters en Lanen

Datum:
Aanwezig:
Afwezig:
Notulen:

17-05-2021
(via video) Johan, Ruud, Steven (later) en Arnold
--Arnold

nr.

notulen

1.

Agenda
Deze wordt goedgekeurd.

2.

Notulen vorige vergadering
Deze worden goedgekeurd.
N.a.v. de notulen
De kennismaking met Erik Dorland heeft nog niet plaatsgevonden. Eind van de
zomer neemt Ruud contact met hem op om een datum af te spreken.

actie

Ruud

3.

Mededelingen
Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden m.b.t. woningbouwplannen
Zogwetering en Klankbordgroep Doornburgh.

4.

Actualisatie website
Conform de taakverdeling heeft iedereen tekstuele aanpassingen aangeleverd.
Arnold heeft een nieuwe lay-out voor de website gemaakt waardoor deze wat
moderner oogt. Dit wordt door de overigen zeer gewaardeerd,

5.

Terugblik start bijenlint
Het bijenlint is weer 'opgestart', d.w.z. op 22 april is op meerdere plekken in het
bijenlint grond vrijgemaakt door selectief begroeiing weg te spitten. Op de
vrijgekomen stukjes grond hebben we (de bijenlint-vrijwilligers) zaden van
kruidenrijk mengsel gezaaid. Voor bloemrijk zaad werd gezorgd. Tot slot is het
rood-witte lint weer gespannen om te voorkomen dat de groenvoorziening van de
gemeente alles wegmaait. Op 26 april is wegens de aanhoudende droogte door
enkele vrijwilligers nog gesproeid.
Op dit moment dreigen klaver en gras de nieuwe zaailingen te overwoekeren. Ruud
en Johan gaan hiervoor een plan bedenken.

Johan &
Ruud

Onveilige situatie bij toegangshek park Goudestein
Ruud heeft één hek enkele keren dichtgedaan maar trof het korte tijd later weer
open aan. Ruud vraagt aan José of er 1 hek 's avonds dichtgezet kan worden zodat
autoverkeer ontmoedigd wordt.

Ruud

6.

7.

Controle speeltuintjes
Ruud heeft de speeltuintjes in de Koretlaan en Catshuis gecontroleerd. De
geconstateerde gebreken, zoals een kapotte loopbrug, een te hoog afgestelde
glijbaan en uitgesleten kuilen bij de schommels, zal hij via Fixi melden bij de
gemeente. Arnold heeft het speeltuintje aan de Doornhoecklaan geïnspecteerd en
niets verkeerds aangetroffen. Hij gaat ook nog de speeltuintjes in de Donkerelaan
en Oosterbosch controleren.

Ruud
Arnold

nr.
8.

notulen

actie

Concept flyer naamsbekendheid wijkcommissie
Het idee is nu om zo'n flyer te combineren met een uitnodiging voor bepaalde
activiteiten, zoals de buurtborrel en de jaarlijkse wijkavond. En om te voorkomen
dat men dan maar één kant van de flyer leest, wordt deze aan beide zijden in de
breedte in twee helften verdeeld, met telkens op de ene helft de tekst m.b.t. de
wijkcommissie en op de andere helft de betreffende uitnodiging.

Ruud

9. Plannen voor na de zomervakantie
- Buurtborrel ('ken je buren'): P.C. Hooftstraat e.o., locatie: hoek Vondellaan (bij het
hek naar het weiland), datum: 28 augustus 2021 15.00 – 17.00 uur.
- Jaarlijkse wijkavond: datum en onderwerp nog bedenken
mogelijke onderwerpen zijn:
* Gemeentebeleid t.a.v. de energietransitie
* Nieuwe Hollandse Waterlinie
* Elzenburg
* Beleid t.a.v. ganzenjacht
10. W.v.t.t.k.
Parkeeroverlast: Het valt op dat er maatregelen genomen worden tegen
parkeeroverlast op het terreintje hoek Suyderhoflaan / Diependaalsedijk. Op de
Kortelaan is de hinder echter onverminderd groot. We zullen foto's naar de
gemeente sturen om de parkeeroverlast aldaar nogmaals onder de aandacht te
brengen.
11. Afsluiting en datum volgende vergadering
De volgende vergadering wordt gepland op 12 juli 2021

allen

allen

