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De leden waarbij een  *  voor hun naam staat waren aanwezig.

 
Er was geen voorgedrukte lijst van eventuele deelnemers aanwezig waardoor er helaas geen 
vermelding is van aanwezigen.

1.  Opening en mededelingen
Marcel opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 

2.  Verslag van 4-06-2019
Het verslag wordt goedgekeurd met dank aan Han

Onderbreking door burgemeester F. Backhuijs
Er is een onderbreking in de vergadering, doordat de heer F. Backhuijs de Anna van Rijn-penning 
uitreikt aan Bep van Kouwen voor haar inspanningen in het sociale domein.

3. Politiezaken Gert
Gert meldt, dat het erg rustig is in de wijk, en dat deze trends zich voortzet. Hij verzoekt wel om 
alert te blijven tijdens de komende vakantieperiode.

4. Projecten wijkaanpak en stedelijk
Marja Fokker (toezichthouder groen) doet verslag van de wijkschouw die
samen met team wijknetwerk,gemeente en bewoners is gedaan.
Zij deelt mede dat er 4 wekelijks een wijkvakcontrole gedaan wordt door de
Gemeente Er zijn 54 vakken per jaar.
De vergadering vraagt zich af of de controle wel genoeg is en/of capabele
bedrijven worden aangetrokken voor het groenonderhoud.
Marja deel mede dat er momenteel 2 toezichthouders zijn er en dat er 2 bijkomen
voor 2 dagen. Bewoners wordt verzocht mede toezicht te houden en misstanden
door te geven.
De vergadering vraagt om heldere communicatie en vooral toezicht.
Ook buurtberichten door de Gemeente zou verhelderend werken.

Jukoterrein: Bram deelt mede dat de inloopbijeenkomst JUKO terrein op18 juni gemoedelijk
en druk was
Het aantal parkeerlaatsen wordt uitgebreid van 40 ( 1 per deur)naar 50.
Er zijn nog wat technische problemen maar de projectleider verwacht dat
eind van dit jaar of begin volgend jaar de bouw kan beginnen.

Dierenweide: Ton zegt dat het redelijk goed gaat met de dierenweide maar hij vragen heeft
aan de beheerder en Gemeente. Hij zal gesprekken hebben met beide voor
nadere toelichting.

De High Tea aan het Marisplantsoen is druk bezocht
Zowel de organisatie als bezoekers waren enthousiast.

De Dichter Gebouw de Dichter houdt een bewonerspresentatie waar bewoners en buren
worden uitgenodigd en vragen een bijdrage van 350,- aan het wijknetwerk.
De vergadering gaat akkoord.



5.Rondvraag
Er wordt opgemerkt dat a.s. zondag een plofsluisparade is. Deze wordt aanbevolen.

6.Sluiting
Marcel sluit de vergadering en nodigt iedereen uit voor een drankje en hapje.

       

Volgende vergaderingen: 24 sept, 6 nov en 18 dec.                                         


