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Tijdens het openbare deel van het buurtoverleg was er gelegenheid kennis te maken met een aantal
professionals die dit jaar in onze wijk actief zijn, zoals de wijkregisseur, de opbouwwerker, de
wijkagent en vertegenwoordigers van de wijkteams. Veel buurtbewoners hebben hier gebruik van
gemaakt.
Daarna is er door de leden van het buurtoverleg nog het volgende besproken.
Mededelingen en rondvraag
• Het huishoudelijk reglement kan niet definitief worden vastgesteld. Volgens de richtlijnen van de
gemeente mag er geen vaste onkostenvergoeding worden betaald en ons reglement zal op dat
punt gewijzigd moeten worden.
• Op 1e paasdag (5 april) organiseert het buurtoverleg ‘paaseieren zoeken’ voor de kinderen. Tot
nu toe zijn er nog geen aanmeldingen van mensen die willen helpen. We willen het toch door
laten gaan. Twee leden zeggen alsnog hun medewerking toe.
• De opbouwwerker vraagt bij de kwartiermakers na of zij plannen hebben om ook dit jaar een
BBQ en/of open podium te organiseren.
• Het probleem met de vrachtwagens die lossen aan de achterkant van het Croydonplein is nog
steeds niet opgelost. De contacten tussen de gemeente en Wereldhave zijn momenteel niet
optimaal. Er zal dan ook waarschijnlijk niet snel oplossing komen. De werkgroep verkeer en de
wijkregisseur komen wel op korte termijn bij elkaar, eventueel aangevuld met een deskundige
van de gemeente.
• Het eerstvolgende buurtoverleg komen de heren van de gemeente een toelichting geven op de
voortgang van de rotonde. Mocht de situatie daar aanleiding toe geven dan kan er op een eerder
tijdstip een extra buurtoverleg worden ingelast. De direct aanwonenden zullen weer persoonlijk
worden uitgenodigd.
De wensen vanuit de wijk over de groene invulling worden grotendeels door de gemeente
overgenomen. Er is nog wel een gat van € 5000 in de begroting voor verlichting.
• Geprobeerd wordt Appelgaard alsnog enthousiast te maken voor een social sofa. Binnenkort
wordt er huis-aan-huis een flyer bezorgd om de animo in kaart te brengen. Er komt al 1
aanmelding voor de werkgroep en er wordt een mogelijke locatie voor de stalling geopperd.
• Er blijven problemen met parkeren tijdens evenementen en wedstrijden in het Gelredome. Het
ingestelde parkeerverbod (Brinkenhofsestraat en Mooieweg) helpt wel en de handhaving hiervan
is heel goed. De bestaande problemen worden meegenomen naar het Gelredome-overleg.
• Op de Brinkenhofsestraat, ter hoogte van de Jaguardealer, zijn recentelijk twee ernstige
ongelukken gebeurd. Dit is aangekaart bij de vorige wijkregisseur met het verzoek lantaarnpalen
(terug) te plaatsen. Dit verzoek wordt nu opnieuw gestuurd naar de huidige wijkregisseur.
• Begin maart is het penningmeestersoverleg (Kronenburg/Appelgaard, Vredenburg en
Holthuizen). In diezelfde week is ook de kascontrole bij de Stichting Wonen in Kronenburg en
Appelgaard.
• Wie heeft er nog een sleutel van de ontmoetingsruimte en wie gaat dit jaar de strandstoelen op
het Croydonplein verzorgen? Dit wordt meegenomen naar het beheersoverleg.
• Bij geluidsoverlast van het Gelredome is niet te vinden waar je met je klacht terecht kunt. Je kunt
dit melden via het service nummer van de gemeente: 0900-1809.
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