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Aanwezig 29 buurtbewoners en professionals
Belangrijkste uitkomsten en acties.
Vet gedrukte naam betekent een actie van de betreffende persoon
Afspraken die gemaakt zijn op 25 november.
 Clemen Kars zorgt voor een terugkoppeling van de parkeerdruk aan het Buurtcomité mede i.v.m.
de situatie tot het verdwijnen van 120 parkeerplaatsen aan de Hogelanden, dit weer i.v.m. de
vernieuwing van de Hogelanden. Volgens de gemeente is de parkeerdruk laag, waardoor er wel
parkeerplaatsen kunnen verdwijnen ten tijde van de vernieuwing.
 Clemen Kars zorgt dat de fietsersbond ook wordt geïnformeerd en betrokken
 Maarten Koning (raadslid D66) zal navraag doen bij Diepenveen over toegezegd onderzoek
RWZI.
 Martijn (raadslid VVD) stuurt de antwoorden die worden gegeven op de schriftelijke vragen aan
het college van B&W over de stankoverlast RWZI naar het Buurtcomité.
 Op de parkeerplaatsen achter Utregs Geluk is recentelijk een aantal auto-inbraken geweest,
evenals in de woningen aan de Loevenhoutsedijk. Dit signaal is bestemd voor Sanisa.
 Er zouden geurmetingen moeten komen bv met snuffelpalen. Dit moet geregeld worden via
Provincie of gemeenten. Wie!!
 Vergelijkbaar als bij de weesfietsen zou het mogelijk moeten worden dat weeskliko’s ook een
sticker krijgen, zodat de gemeente deze kan weghalen. Martijn (raadslid VVD) zoekt dit uit.
 Man in rolstoel dealt bij Hostel. Hij zou wat aandacht van Sanisa mogen ontvangen.
In het algemeen wordt er opgeroepen tot actie omdat het wel erg lang duurt voordat er de
gemeente serieus komt overleggen om de veiligheid op de Roode Brug te verbeteren
Afspraken 23 september die niet zijn beantwoord voor de volgenden beheergroep.
 Iona Wattimena van Mitros zal een stukje in de Ster schrijven over wat de buurtbeheerder van
Mitros aan werkzaamheden verricht in de buurt. Ze neemt in het artikel mee hoe bewoners van
de koopwoningen aan een gecertificeerde sleutel kunnen komen.
 Paul zal bij de gemeente inbrengen of het paaltje op het fietspad van het zandpad kan worden
teruggeplaatst.
 Willem verzoek aan de gemeente om het binnenterrein LHD te ontdoen van de
Japansduizendknoop. Paul gaat dit na.

 Paul maakt een artikeltje voor de volgend Ster over de herinrichting van de straten waar
recentelijk de riolering is vernieuwd.

