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1. Opening
Jeroen heet iedereen welkom. De volgorde van de punten is deze keer uit praktische
overwegingen anders dan gebruikelijk. We beginnen met de mededelingen en de rondvraag.
2. Mededelingen
• Half maart is er een speciaal overleg met Gelredome, Wereldhave en bewoners over de
overlast (zwerfvuil) tijdens de EO-Jongerendag (4 juni 2016, MT). Inzet van stewards is
een optie. Als bewoners kunnen wij op die dag misschien ook een constructieve bijdrage
leveren.
• De rotonde is nog niet af. Inmiddels is de boomspiegel verhoogd. Begin maart wordt
‘zorgeloos groen’ ingeplant. Ook de grondspots komen nog.
• Te beginnen met de komende editie gaat de wijkkrant ook advertenties plaatsen.
Gestreefd zal worden naar 50% artikelen, 50% advertenties. Weet je iemand die wil
adverteren, laat ze dan een mail sturen naar krant@kronenburg-appelgaard.nl voor de
voorwaarden en tarieven.
• Het buurtoverleg wil weer een Paasactiviteit organiseren voor de kinderen. Datum 27
maart. Wie wil er assisteren of heeft ideeën? Geen respons van de aanwezigen.
Reageren kan nog bij Jeroen of Marjon.
• Martin heeft éénmalig een bedrag van € 350,00 gekregen voor het aanschaffen van
materiaal voor de zwerfvuilopruimploeg en het groenonderhoud in zijn buurt.
3. Rondvraag
• Martin geeft aan dat er gaten zitten in het asfalt richting Kronenburgerdijk. Hem wordt
gevraagd dit te melden via de Buiten Beter App en het resultaat naar Jeroen terug te
koppelen.
• Het gevoel is dat er nog steeds te hard wordt gereden in de wijk. Nu is er een
mogelijkheid om door de gemeente tijdelijk een matrixbord te laten plaatsen. Jeroen
gaat er naar informeren.
4. Immerloo Park Festival
Dominique Struik is aanwezig om aandacht te vragen voor de 3e editie van het festival dat dit
jaar op 8, 9 en 10 juli zal worden gehouden. Het gebruikte terrein zal kleiner zijn. Het wordt
een familie-doe-festival, vooral gericht op kinderen. De organisatie is op zoek naar
vrijwilligers, maar ook naar talenten. Aanmelden kan bij dstruik@planet.nl.
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5. Voortgang Wegbereiders
Gerbrig Dijkstra en Hank Houtman zijn aanwezig als wegbereiders voor het wijkteam
leefomgeving. Zij leggen nog eens kort uit dat het per 01-01-2017 nieuw te vormen wijkteam
bedoeld is als een soort loket van de gemeente, waardoor de lijntjes met de burgers korter
worden en er meer maatwerk per wijk geleverd kan worden. Al is de noodzaak om te
bezuinigen ook een reden voor deze nieuwe vorm.
Alle verschillende budgetten die voor de wijk beschikbaar zijn komen dan in één pot en
samen met bewoners worden de prioriteiten bepaald. Onder onze ‘wijk’ vallen ook
Vredenburg-Holthuizen en Rijkerswoerd.
Op dit moment zijn ze vooral bezig met het voeren van veel gesprekken met bewoners en
professionals in de wijk. Aandachtspunten die nu naar voren komen zijn: een
ontmoetingsplek en het verbeteren van de sociale samenhang. De wegbereiders hebben wel
onze 5 punten uit het wijkactieplan gekregen, maar niet de andere aangedragen ideeën.
Gerard zal ze de complete lijst toesturen.
6. Wijkactieplan
Na twee bijeenkomsten zijn vorig jaar 5 punten vastgesteld voor het Wijkactieplan 20162018. En hoe nu verder? Het helpt als bewoners actief zijn en meedenken. Daarom willen we
graag weten of, en zo ja bij welke van de vijf punten, de aanwezigen willen meepraten.
Gerard deelt briefjes uit waarop de interesse aangegeven kan worden. Hij zal de eventuele
werkgroepen ook begeleiden.
7. Ten slotte
Marjon deelt mee dat Nathalie Arnhem gaat verlaten en daarom voor het laatst bij het
buurtoverleg aanwezig is. Als bedankje voor haar inzet krijgt ze een kleine attentie. Wij
wensen haar veel geluk in haar nieuwe woonplaats.
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