Verslag vergadering

Vergadering / project

Verslag Bewonersplatform Aldenhof 26 september 2018
Aanwezig:
Denny Leewes (vz), SH, LH, JH, AP, EvdH, EvdZ, JT en TvB (allen bewoners), Yolande Hartkamp (Brede
School Aldenhove), Anja de Greef (Stichting VAD), Suze-Nanne Hermsen en Niek Hermsen
(Trainingscentrum Michi), Don Roelofs (GN) en Maryse Slingerland (GN, wijkregiseur) en Jurre Wieke
(gemeenteraadslid SP/bewoner)
Notulist: Mirjam Liebregts (bureau Stand-by)
Afwezig (mkg):

Maddy Stuiver (politie)

Extra afschriften voor: wethouder

Actie door

Wijkzaken, Griffie, Zevensprong

Behandeld/besloten door
1. Opening:
Denny Leewes opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Goedkeuren notulen 21 februari 2018:
De notulen van 21 februari 2018 worden ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van:
• Agendapunt 5, buslijn 4: TvB laat weten dat op 26 september nog een laatste poging is
gedaan tot verbetering. Het zal nog minstens een jaar op zich laten wachten.
3. Vaststellen agenda, mededelingen en ingekomen stukken:
Onder agendapunt 6 wordt Verlichting toegevoegd. Daarmee wordt de agenda vastgesteld.
Ingekomen stukken zijn iedereen toegestuurd.
4. Voorstellen Trainingscentrum Michi:
Suze-Nanne en Niek Hermsen delen mede dat Trainingscentrum Michi sinds 1 mei jl. is gevestigd
in het voormalig jongerencentrum. De focus ligt op ontmoeten en het organiseren van activiteiten
voor jong en oud. Er is een klein café gestart in de voormalige bar. Er wordt geen alcohol
geschonken, wel biologische frisdrank. De groepen zitten nu met 13 personen gevuld. Het
streven is dat iedereen 2 momenten kan komen trainen. De open dag op 15 september jl. was
goed bezocht. Samen met het Bouwdorp zijn workshops gegeven.
Het platform is welkom om in het trainingscentrum te vergaderen.
DL bedankt Suze-Nanne en Niek voor hun komst en toelichting. Zij verlaten de vergadering.

DL

5. Opknappen speelplaats Aldenhove:
Yolande Hartkamp deelt mede dat de school bezig is met het opknappen van het schoolplein.
Kinderen en Jongerenwerk zijn bij de plannen betrokken. Ook de ouders zijn gevraagd. Het plan
wordt binnenkort ingediend. Er komt een artikel over op de website van Aldenhof. Er is nog niet
duidelijk van wie de struiken rond de school zijn. Er is hard onderhoud op nodig, dit heeft de
aandacht.
6. Bespreken snelheidsremmende maatregelen rondweg:
Alle informatie is iedereen toegezonden. De verkeersproblemen in de wijk worden op de tekening
getoond, evenals de snelheidsremmende maatregelen. Maryse merkt op dat hier ook een
verantwoordelijkheid ligt bij de bewoners van de wijk; zij dienen ook rekening te houden met hun
snelheid.
Er ligt ook een wens voor een aantal wegversmallingen. Er wordt nog gekeken wat hierin mogelijk
is.
Ook de verlichting krijgt aandacht. De verlichting bij de speeltuin wordt iets verplaatst bij de
uitgang van de speeltuin. Niet alle straten in de wijk hebben openbare verlichting. De
verlichtingsdeskundige is hierbij betrokken. Vanuit het platform wordt geadviseerd om bij
vervanging van kabels in overleg met Vitens ook de waterleidingen mee te nemen.
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Behandeld/besloten door
Maryse vraagt om meldingen ook naar haar te mailen, zodat zij intern eventueel actie kan
ondernemen. Begin 2019 wordt er weer een schouw georganiseerd.
In het vervolg worden vragen voor Maryse vooraf aan haar gemaild, zodat zij intern al navraag
kan doen.
7. Bespreken nieuwe website Aldenhof:
Iedereen vindt dat de website erg mooi is geworden. Het is een gebruiksvriendelijke website. DL
lanceert deze website en heft de oude website op. Vanaf 1 januari 2019 moet er voor de website
betaald gaan worden. Iedereen is hiermee akkoord. DL doet navraag bij Manon Karssen of dit
voor de subsidie akkoord is. TvB en DL gaan samen kijken welke foto’s er nog op geplaatst
kunnen worden. De Facebookpagina blijft bestaan.
8. Vaststellen overlegdata 2019:
De voorgestelde overlegdata voor 2019, 13/3 en 11/9, worden vastgesteld.
DL zal vergaderen bij Michi inplannen.
9. Rondvraag en sluiting:
• AdG van Stichting VAD laat weten dat het bouwdorp dat is gehouden voor 200/250 kinderen
in augustus een succes was.
• DL meldt dat de geluidoverlast van de A73 op sommige momenten toeneemt. Maryse doet
intern navraag of er een geluidsmeting gedaan kan worden.
• DL vraagt waarom er tijdens de extreme hitte toch gras werd gemaaid. Hij stuurt de mail die
hij hierover heeft gestuurd door naar Maryse.
• DL heeft bij de gemeente navraag gedaan over de stand van zaken met Doekenborg. Hij heeft
geen reactie ontvangen. Maryse pakt dit op.
Er zijn geen verdere vragen of opmerkingen. DL bedankt iedereen voor zijn inbreng en sluit de
vergadering om 21.10 uur.
De volgende vergadering vindt plaats op: woensdag 13 maart 2019, 19.30u,
dep. Lindenberg.
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