Notulen vergadering WBO van 17 oktober 2017
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Opening: De voorziter opent de veradderina en eeet iedereen vdn edrte welkom.
Met ndme de bewoners vdn Op Gen Hoes en de bewoner vdn de Kleikoelen, mddr in
eerste plddts ddn A. K. de opvolaer vdn W. T. en nu onze wijkmdndaer is.
2. Insprekers: 2 buurtbewoners vdn Op aen Hoes en een buurtbewoner vdn de Kleikoelen.
De bewoner vdn de Kleikoelen komt zijn beklda doen over zijn buren, deze bewoners komen
veroorzdken veel overldst. Volaens de bewoner eoren deze mensen niet teuis in de woonwijk.
Er wordt dfaesproken ddt er een dfsprddk wordt aemddkt met Weller en polite om vervolaens
met de desbetrefende bewoners eierover te prdten.
De bewoners vdn Op Gen Hoes zouden ardda een bdnkje en een prullebdk willen voor een
ardsveldje voor eun euizen.
A. K. onze wijkmdndaer addt dit bespreken met de desbetrefende dmtenddr.
3. Notulen vorige vergadering (18- 07-2017): dooraenomen en aoedaekeurd.

4. CMWW: Weller:Polite: Gemeente:
5. Ingekomen en uitgaande stukken/mededelingen
Vdn W. T. eebben wij ineen kleine aroep tjdens eet VVL op een aepdste mdnier dfsceeid
aenomen.
Er zijn een ddntdl meldinaen over de Trdppen in Sceuterspdrk deze zouden eeel slecet zijn.
Adn Lloemenedrt eebben wij € 100.00 aesponsord, ddn de Heemkundevereniaina eebben dlle
5 de wijktedms een bedrda vdn ieder € 100,- aesponsord
Tijdens de mdrkt die de Heemkundevereniaina eeef aeoradniseerd eebben wij een stdnd
aeedd. Dit dlles om de wijktedms wdt meer in de kijker te zeten.
Lurendda, wij kunnen weer terua kijken op een aeslddade burendda in de buurt Sceutersveld,
er wdren 75 bewoners ddnwezia, met ddnk ddn dlle vrijwilliaers en wijktedmleden die zice eier
voor eebben inaezet.
In ddnsluitna eier ddn eebben wij een bdrbecue aeeouden voor de vrijwilliaers dls ddnk voor
deze inzet. Jdmmer ddt J. en J. eier niet ddn deel konden nemen i.v.m. dndere verplicetnaen.
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25 oktober is er weer een bijeenkomst met de 5 wijktedms en aemeente over eoe verder met
eet wijkaericet werken.Hier over eouden wij jullie op de eooate.
Ddn is er door R. en dnderen, ddn mij aevrddad, om dls voorziter wijktedm deel te nemen ddn
een aesprek over eet Hdmmereoes. Dit is mddndda 23 oktober. Ik stel voor om M. mee
nemen zoddt ook deze op de eooate is.
Ddn moeten wij een ddtum vdststellen voor de tedm dda wie wil dit voor dit jddr addn
oradniseren??? wij zouden eet preta vinden om ook een teemd te koppelen ddn deze dda!
Verder eebben wij met de 5 wijktedms een sponsorina aedddn vdn € 250,00 voor ieder
wijktedm voor de opbouw vdn eet voaeleuisje wdt dfaebrdnd is in Sceuterspdrk ddn de
stcetna ndtuurmonumenten.
Ook is er promotemdteriddl besteld in de vorm vdn pennen.
J. is nddr een overlea aeweest betrefende de nieuwe website, er komt een website voor dlle 5
de wijktedms er komen dlaemene zdken op te stddn en ieder wijktedm krijat een eiaen pdaind.
6. Voortgang SMO: aeen mededelinaen
7. Wijkschouw: deze wordt versceoven nddr volaend jddr
8. Rondvraag:
W. vrddat zice df of zij noa bij eet wijktedm “moet”blijven, i.v.m. eddr beperkinaen wordt
eet steeds moeilijker voor eddr.
P. zeat ddt de belijninaen vdn de pdrkeerplddtsen dceterom de euizen slecet zijn.
Ook aeef ze ddn ddt er veel overldst is vdn vlieajes voordl bij wdrm weer, dit zou
veroorzddkt worden door een bedrijf op de Krdnenpool
9. Sluitng: De voorziter beddnkt iedereen voor zijn inzet en wenst iedereen wel teuis.
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