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1. Opening
Er is geen agenda omdat er niet veel te bespreken is. Tijdens deze bijeenkomst zullen we het
wel hebben over het voortbestaan van dit overleg.
2. Mededelingen
- Het overkoepelende Bewonersoverleg voor Holthuizen, Vredenburg, Kronenburg en
Appelgaard wordt binnenkort opgeheven. De laatste tijd ging het alleen nog maar over
budgetaanvragen. Het gemeenschappelijke budget wordt naar rato verdeeld. Het
buurtoverleg kreeg een naar eigen inzicht te besteden bedrag, hoe dat volgend jaar gaat
is nog niet bekend.
- Er is door De Helling een kist gemaakt voor het opbergen van de strandstoelen. Vraag is
welke kleur hij moet worden. Gekozen wordt voor groen/blauw in lijn met het huidige
straatmeubilair op het Croydonplein. Er wordt een gebruiksaanwijzing gemaakt en de
kist wordt in april geplaatst.
- De laatste punten van de wijkschouw Appelgaard worden afgerond. Bij het wijkteam ligt
een aanvraag van Jiska Brouwer voor projectmatige aanpak van de openbare ruimte in
overleg met bewoners. Ook is er een advies van Verkeer voor eenrichtingsverkeer in
twee straten on daarmee extra parkeerplaatsen te realiseren. Dit moet nog aan de
betroffen buurtbewoners worden voorgelegd.
- Voor een paar straten in Appelgaard is een BuurtWhatsAppgroep gestart.
- Inzake een creatieve broedplaats is er contact met Strijbosch Thunnissen Makelaars en
Volkshuisvesting over leegstaande panden
- Voor het aanpakken/vergroenen van de Passerelle wordt een ontwerpwedstrijd
uitgeschreven.
3. Voortbestaan Buurtoverleg
In de huidige opzet functioneert het Buurtoverleg niet meer naar behoren. Er moet iets
veranderen. Een paar ideeën zijn:
- Een team van vijf/zeven personen die de beslissingen nemen
- Twee of drie keer per jaar een Buurtoverleg waarin verantwoording wordt afgelegd
- Huis-aan-huis flyeren met agendapunten
- De Stichting Wonen in Kronenburg en Appelgaard blijft het aanspreekpunt
- De statuten/huishoudelijk reglement moeten dan aangepast worden
Jeroen en Marjon schrijven een voorstel voor een nieuwe opzet.
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4. Rondvraag
• De samenstelling van het wijkteam Leefomgeving is definitief:
Hank Houtman: Kronenburg en Appelgaard
Bianca van der Weijden: Vredenburg en Holthuizen
Bart Lichtenberg: Rijkerswoerd
Saskia Moester: alle wijken + financiën
Per 1 december zijn ze gehuisvest in het Islamitisch Centrum aan de Groningensingel 1191.
• Marlies geeft aan te stoppen met haar deelname aan het Buurtoverleg
• De verlichting bij de 3 x 3 treden op het Croydonplein is slecht. Kan daar wat aan gedaan
worden? Na afloop van het overleg wordt ter plekke gekeken.
• Bij de fietstunnel naar Gelredome heeft een spiegel gestaan. Kan die weer terugkomen? Er is
onduidelijkheid over wie de eigenaar is van de tunnel. De provincie?
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