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1.
Opening
Alex opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
2.
Ontwikkelingen Gildenhof
De architect en de projectontwikkelaar schetsen aan de hand van tekeningen en een “artist’s
impression” de beoogde nieuwe situatie. Volgens de planning zullen deze zomer de eerste
werkzaamheden al beginnen.
Dit project vereist een minimale aanpassing van het bestemmingsplan, wat via een
“kruimelprocedure” relatief snel kan worden gerealiseerd.
Op 6 juni zal dit plan ook aan de orde komen in de buurtraadvergadering van de
Horsten/Hoeken.

3.
Ontwikkelingen Eglantier
Een vertegenwoordiger van de gemeente geeft een toelichting op de stand van zaken m.b.t. de
laatste fase van de herontwikkeling van de Eglantier (zoals ook beschreven in de mei-editie
(pagina 9) van de Wijkkrant). Naar aanleiding van deze toelichting ontstaat een discussie over
de parkeergarage. Er wordt opgemerkt dat de toegankelijkheid vergroot zou kunnen worden
door de nooduitgangen als reguliere in-/uitgang te gebruiken. Caroliene wijst echter op de
geluidsoverlast (metalen trappen) die dat voor bewoners zou veroorzaken. Verder wordt er
opgemerkt dat de komst van een supermarkt op deze locatie voor geluidsoverlast kan zorgen
(lossende vrachtwagens). Een akoestische rapportage over deze potentiële overlast is gewenst.
4.
Mededelingen
Wim Mekelenkamp meldt dat de gemeente op twee plaatsen (de Hoeven en in Ugchelen) een
pilotproject start om het snippergroen aan bewoners te koop aan te bieden.
Jan Kalder meldt dat een workshop georganiseerd wordt om de consequenties van
aardgasloze wijken te bespreken. Belangstellenden kunnen zich bij Jan melden.
5.
Notulen vergadering 1 maart en bespreking actiepunten
Er zijn helaas geen notulen. De belangrijkste besluiten hadden betrekking op de voordracht
van bestuurders aan de ledenvergadering, het roulatieschema, en het voorstel tot wijziging van
de statuten (inmiddels goedgekeurd door de ledenvergadering).
6.
Website
Alex zal Rein de Vries benaderen om ervoor te zorgen dat de buurtraden info kunnen plaatsen
op de website. [05.01]
Er word besloten dat – na goedkeuring – de notulen van de AB-vergadering zullen worden
gepubliceerd op de website.
7.
Wijkkrant: financiering
De provincie heeft eenmalig een subsidie gegeven voor de wijkkrant (euro 10.000).
Nico heeft een voorstel uitgewerkt waarbij de buurtraden gezamenlijk 7.000 euro bijdragen.
Dit voorstel wordt in het algemeen positief ontvangen. (vertegenwoordigers van Dreven,
Horsten/Hoeken en Hoeven gaan zonder meer akkoord).
Op langere termijn zal moeten worden gekeken of andere partijen een (hogere) bijdrage
kunnen leveren. Mark en Jan zullen deze zaak op zich nemen.
Johan stelt dat er duidelijkheid moet komen over wie verantwoordelijk is voor de uitgave van
de Wijkkrant. De financiering en de organisatiestructuur van de Wijkkrant zullen in de
volgende vergadering weer aan de orde worden gesteld. [05.02]

8.

Lopende zaken.
uitnodiging Brotherwood
Aren en Caroliene zijn geïnteresseerd om de geplande bijeenkomsten bij te wonen.
Hans zal Brotherwood hiervover informeren. [05.03]
uitnodiging Transformatie-agenda
Johan zal deze uitnodiging in zijn buurtraad bespreken [05.04]
Vergaderdata juli/augustus
Besloten wordt de augustus vergadering te laten vervallen. De juli-vergadering zal ook niet
doorgaan, tenzij toch nog overleg dan geboden is.

9.
Rondje langs de buurten / Rondvraag
Caroliene vraagt aandacht voor de veiligheid van omwonenden van geldautomaten in de
Eglantier (gevaar van plofkraken).
Jan vertelt dat de buurtraad binnenkort een rondje door de buurt gaat maken om problemen in
de openbare ruimte te inventariseren. Op 20 mei organiseert de buurtraad een containerdag.
Ans Reukers wordt penningmeester, Laurens van Beuzekom wordt secretaris en Antonio de
Ruijter heeft zich aangemeld als nieuw lid.
10.

Sluiting en vaststelling volgende vergadering

Alex sluit de vergadering; volgende vergadering op woensdag 7 juni.
Actiepunten

- Alex zal Rein de Vries benaderen om ervoor te zorgen dat de buurtraden info kunnen
plaatsen op de website. [05.01]
- De financiering en de organisatiestructuur van de Wijkkrant zullen in de volgende
vergadering weer aan de orde worden gesteld. [05.02]
- Aren en Caroliene zijn geïnteresseerd om de geplande bijeenkomsten bij te wonen.
Hans zal Brotherwood hierover informeren. [05.03]
- Johan zal de uitnodiging (Transformatieagenda) in zijn buurtraad bespreken [05.04]

