Notulen Buurtraadvergadering De Velden
Datum: 28 januari 2019
Aanvang: 1930 uur.
Opening:
Gerrit heet alle aanwezigen welkom
Aanwezig: Zie Presentielijst
Afwezig: J Toorop, T Smit
1a Mededelingen:
Ciska heeft een zoon gekregen, geboren op 19 December 2018. In Maart is zij weer aanwezig als
onze secretaresse.
De wijkkrant wordt nog steeds wisselend ontvangen, mail hierover kan worden verzonden naar
Ivonne@wijkkrant.nl Hier kan men zich aanmelden voor de verspreiding en de klachten neer
leggen.
Verder zullen bij toerbeurt op de vergadering de volgende personen verschijnen om niet altijd thuis
weg te zijn: de BOA-medewerker, de wijkagent, Dirk Strijk van de Gemeente en Hermien
Marsman.
2 Vergadering en actie lijst 17-12-2018
Diverse acties blijven staan, de volgende is iets over te melden:
2017-41 revitalisering Schoutenveld, de gemeente heeft vorderingen in het ontwerp, Gerrit en Rik
worden eerst geïnformeerd.
Een eerste uitwerking wordt hier waarschijnlijk gepresenteerd op 19 feb aanstaande. Een ie=der
krijgt hier bericht over.
2018-10 Melden voor een AED-opleiding kan bij Jenny
2019-1 Bestrating Raadsherenveld wordt uitgesteld
2019-2 Parkeeroverlast wordt gemeld bij THOR en de Wijkagent
2019-3 hekje bij Herenkapper i.v.m. keren op de tussenberm Musketiersveld.
Hermien geeft een uitleg over het Buurtteam, dit bestaat uit:
WMO , sociaal wijkteam, Stimens, Don Bosco
Verder wordt er gesproken over de invulling van het buurtteam over 3 wijkdelen, de Velden,
Donken en Dreven.
Hier was een bewonersavond in de Passerel over op 11-12-2018. Er was een goede opkomst,
mensen deden actief mee.
Verder is er gesproken over het huis dat de woningstichting aan Het Magistratenveld 613 aan
het opknappen is.
Dit wordt het ontmoetingshuis in onze Buurt.
Op dit moment wordt het opgeknapt, en op 30-3 2019 zal er een officiële opening zijn.
Invulling wordt gegeven aan allerlei groepen, en tijdsdelen per dag.
Ook gaat de ruimte in de verhuur voor 15,00 per dagdeel.
Activiteiten die gepland staan zijn:
Basisactiviteiten, bv koffie ochtend, start 15-2
Kindercafé
Hang Out = woensdag middag
Meidengroep = donderdag middag
Buurtrestaurant
Voor de opening wordt een voorbereidingsgroep samengesteld, hier nemen uit de Velden
Renske en Hidde aan deel.
Stimens gaat voorlopig zweven in de wijk totdat de nieuwe ruimte in de Stolp klaar is
(voormalig Glo in de Dark ruimte)

3 B Revalitasering.
Punten die nog hiervoor worden aangedragen zijn i.v.m. ontwikkeling nieuwe scholen
- parkeren onder de school
- parkeer probleem bij de school aan de weg
- oversteken, op het Schoutenveld zou een Zebra moeten komen.
Deze punten nemen Gerrit en Rik mee naar de Gemeente.
3c AED-project
Er verschijnt een paginagroot bericht in de wijkkrant hierover, hoe ver zijn we nu.
Aan het Holtrichtersveld is een nieuw Buurtinitatief om er een bij te plaatsen, dit gebeurt ook
aan het Edelenveld, beide door de bewoners
De AED aan het Boswachtersveld heeft al enige tijd een storing, wordt opgepakt door Jenny.
Met Wouter Vijfhuizen wordt gekeken naar een onderhoudscontract.
3 D Nieuwbouw scholen.
De binnengekomen brief hierover wordt besproken.
3 E Binnen gekomen gaste waren Hermien en Petra Tromp
3 F Gescheiden afval
Er wordt over het gescheiden afval gesproken, Gerrit meldt dat de bewoners eerdaags een
brief ontvangen i.v.m. container wisseling. Op de website van Circulus-Berkel milieu staat hier
meer over te lezen
4 a Status Dorp/wijkraden
Hier is veel commentaar op geweest, komende 3 jaar blijft alles voorlopig bestaan zoals het nu
gaat.
Buurtraad staat er niet positief tegenover, in de wijkraad wil men wel mee werken door budget
te verschuiven.
5 Rondvraag.
Inge: zij heeft zorgen over de tussenberm bij de Herenkapper. Dit wordt op de actielijst
geplaatst, voorstel is een laag hekje te plaatsen zodat keren in de berm niet meer kan.
Les: In het gemeenteblad staat een aanvraag voor Saba 9 Bedrijf ESA voor het plaatsen van
een 2 plaatvriezer. Zorgen zijn er voor het ammoniak reservoir. Dit wordt meegenomen naar
de Wijkraad, actie Gerrit.
Renske, overlast mest verwerker, de gemeente houdt dit in de gate.
Lex: overlast Schoutenveld, zijn idee is om er toch eenrichtingsverkeer van te maken. Gerrit
en Rik nemen dit mee.
Lex: sloop school de Ploeg, kunnen hier geen seniorenwoningen komen voor mensen die al
lang in de wijk wonen, maar wel kleiner willen gaan wonen.
Jenny: inrichting veldje Schoutenveld, Gerrit gaat hierover met Dirk bellen.
Om 21. 30 uur sluit Gerrit de vergadering.

