
   

Notulen vergadering WPBC 21-03-2016 
Afwezig: Cor Schouten, Wouter Fokker, Coen van Beusenkom en Jan Bouw 
 

Deze vergadering zijn de voorzitter en de secretaris afwezig 

Doornemen van de notulen van de vorige vergadering. 

Er zijn geen bijzonderheden in de notulen van de vorige vergadering te melden. Het idee is daar, om 

aanpassingen in de vorige notulen, op te nemen aan het begin van de nieuwe notulen. 

Begin van de vergadering. 

Door een aantal mensen wordt aangegeven, dat de leesbaarheid van de straatnamen op de nieuwe 

wijkkaart, tegenvalt. Ook wordt er aangegeven dat een gezicht bij de namen mist. Mensen willen 

graag weten met wie ze spreken. Het verzoek is een kleine pasfoto naast de naam. Ook missen de 

gegevens van de voorzitter daar deze geen wijk heeft, niet genoemd! Maar aangegeven word dat ook 

een voorzitter bereikbaar moet zijn. Daarom ook zijn tel nr. E-mailen kan altijd naar het beschikbare 

algemene e-mail adres. 

Website. 

De website wordt verder geactualiseerd en voorzien van meer naslagwerken die op dit moment niet 

meer actueel zijn maar zeer nuttig en interessant om te lezen. Links die het niet meer doen, worden 

weer werkend gemaakt. Informatie die al beschikbaar is, wordt uitgebreid met actualiteiten. 

Algemeen. 

De mededeling wordt gedaan over het nieuwe hennep beleid en de daarbij behorende folder die is 

verspreid in de wijk. Ook op onze website wordt het een en ander  daar omtrent  beschikbaar 

gemaakt. Besproken wordt verder de ingekomen stukken, vragen, van het gehouden inloop 

spreekuur.  Om zaken te verduidelijken en begrijpelijk te houden, spreken we af, dat we het  

voortaan hebben over: …”11”buurten”…, binnen …”1”wijkplatform”… 

Wijk A: 



Persoon afwezig. 

Wijk B: 

Er wordt druk gewerkt aan de verkeers situatie in de wijk. Omdraaien rijrichtingen of opheffen van 

de eenrichtingswegen. De samenwerking met bewoners loopt soepel en prettig. Hier en daar zijn een 

aantal dingen netjes gemaakt wat betreft de beplanting, en een hondenpoep prullenbak is geplaatst. 

Wijk C: 

Bankje is geplaatst, precies daar waar hij ook moet staan. De kwaliteit van het bankje, daar kan over 

getwijfeld worden. De samenwerking en contacten zijn goed verlopen. Whats-app groep met meer 

dan 50 aanmeldingen is de lucht in gegaan. Gemeld wordt dat de Amersfoortse straat en de Erica hof 

bij wijk C horen. 

Wijk D: 

Iedereen is akkoord voor de plaatsing van een bankje bij de speelplek bij veluwehal. Verzocht word 

door een aantal bewoners tot de terugplaatsing van de camera die bij de veluwehal is weg gehaald. 

Het plein voor de Jumbo blijft af en toe problemen geven. Een invalideparkeerplaats aan de groen 

van Prinsterer laan kan worden weg gehaald omdat betreffende bewoner is verhuisd. 

Wijk E: 

Gesproken wordt over de werkzaamheden aan het groen aan het Rosarium plein. De hangbakken 

aan de lantaarns in het centrum zien er doods en triest uit. Kan daar wat aan gedaan worden en wat 

is het betreffende beleid? Op het torenplein zijn een aantal kettingen verdwenen tussen de 

betonnen palen. Of ze zijn kapot. De torenklok en het carillon moeten het weer gaan doen. 

Wijk F: 

Hangjongeren worden aangepakt bij de plus. 

Wijk G: 

Wegwaaiende afvalzakken is een probleem waarover gesproken wordt. 

Wijk H: 

Voorstel tot aanpassing van de Kuntzelaan, ligt bij de raad. 

Wijk I: 

Bewoners van de Cotelaer willen bij de inspraak commissie zijn, betreffende speelvoorzieningen. 

Gevraagd word naar het aantal recente inbraken op de Cotelaer. 

Wijk J: 

Persoon afwezig. 

Wijk K: 



Persoon afwezig. 

Algemene vraag: 

Hoe gaan we om met buurt overschrijdende thema’s? Welke onderwerpen betreft het en wie van 

ons team past het beste bij welk onderwerp? 

Rondvraag: 

Groenvoorziening, verandering, Gasthuis straat, Torenplein wordt getoond. Het betreft een voorstel 

met bijbehorende tekening. De BOA is altijd bereikbaar via het gewone nummer van de politie. 

Volgende overleg zal 15 juni zijn. 


