Notulen maandag 13 februari 2020
Aanwezig:
Marianne
Maret
Tom
Marco
Petra van Doorn
Marleen van Opzeeland
Irma van Os

gebiedsmanager
assistent gebiedsbeheer
assistent gebiedsmanager

Afwezig met bericht:

1. Marco opent de vergadering en heet iedereen welkom
Er volgt een voorstelronde omdat we deze avond Irma van Os aanwezig is.
Zij gaat Petra van Doorn assisteren omdat Benno tijdelijk uit de roulatie is
2. Ingebrachte punten vanuit de gemeente:
- De rode stoeptegels vanaf het verpleeghuis Bornholm naar Skagerhof en terug
zijn officieel in gebruik genomen
- Gemeente is zich aan het oriënteren of het mogelijk is de voordeur van ’t Kattegat
te verplaatsen naar de andere kant
- Verkeerschaos bij het Skagerhof en het veelal te hard rijden binnen de bebouwde
kom worden besproken en Petra beloofd handhaving te vragen om vaker te
controleren op te hard rijden
- Petra was onlangs aanwezig bij de wijkraad Vrijschot-Noord, onderdeel van de
wijk Bornholm. Deze wijkraad zoekt leden in verband met opvolging.
Zij heeft geadviseerd eventueel contact op te nemen met onze wijkraad.
- Bandholm krijgt nu een blauwe zone. Gemeente onderzoekt of Skagerhof
plaatselijk een blauwe zone krijgt of eventueel parkeerplaatsen met kort en lang
parkeren.
- Petra geeft aan bezig te zijn om een gebiedsoverleg op te zetten.
1 of 2x per jaar waarbij wijkraden, wijkagent, brandweer, scholen etc. aanwezig
kunnen zijn.
3. Ingekomen stukken:
-

uitnodiging town hall meeting op 10/2/2020, mail van 9/1
uitnodiging kerngroep inclusieve wijk Bornholm op 22/1, mail van 9/1: Maret zal
daarbij aanwezig zijn
reactie van Nathalie Beltman, Meerwaarde, inzake meer bekendheid van de
wijkraad via Meerwaarde, mail van 6/1
uitnodiging netwerklunch op 23/1; Maret zal daarbij aanschuiven
persbericht inzake theatervoorstelling project friends4friends , ter kennismaking
aangenomen
uitnodiging nieuwjaarsreceptie Maatvast op 31/1, ter kennisname aangenomen
mail inzake meerjarenplan; Maret en Marianne gaan een afspraak maken

4. Notulen worden goedgekeurd.

5. Actiepunten worden doorgenomen
6. Er zijn deze keer 89 kerstbomen opgehaald. Tom heeft Meerlanden bedankt en
meteen gevraagd voor eind van dit jaar.
Misschien is er handiger om volgende keer de flyer eerder op te hangen!
7. Voor de schouw zijn nog geen meldingen ontvangen.
We gaan het maar weer onder de aandacht brengen via website en facebook en
wederom voorleggen in de volgende bewonersavond
8. Bewonersavond wordt vastgelegd op 12 februari as.
Petra van Doorn zal daarbij aanwezig zijn om kennis te maken met de aanwezigen.
9. Rondvraag: wordt geen gebruik van gemaakt.
10. De vergadering wordt afgesloten tegen 21.00 uur
Volgende vergadering : woensdag 19 februari 2020 om 19:30 uur in ‘t Kattegat.
Vergaderingen in 2020: 16/3-13/4-18/5-15/6-13/7-17/8-14/9-12/10-16/11-14/12.

Actiepunten:
Ruimte bekijken voor info plakzuil
Afspraak maken Participatieraad
Folder maken over onze wijkraad

Marco
Marianne Reeds contact gehad
Marco
Inzake meer bekendheid

