Wijkraad Centrum Zuid - West
Notulen bijeenkomst wijkraad dd. 07-04-2016
voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:
Leden:
Aanwezig:

Hans Slot (HS),
vacature
Marijke Schunselaar,
Hennie Horst.
Harm Rexwinkel (HR)

1.Welkom en vaststelling definitieve agenda.
2. Notulen vergadering 14-01-2016.
HS: plant nieuwe datum werkgroep verkeer . Blijft staan.
3. Ingekomen stukken:
Brief Jarabee over mogelijke huisvesting AMV,s in de Molenstraat.
Overzicht Financiën door Erwin Lankheet.
LIVIO-wijkverpleegkundige wil uitleg geven in volgende vergadering wijkraad.
HR zal haar hiervoor uitnodigen.
4. Werkgroep bestemmingsplan, voortgang:
Volgende week rechtszaak in Zwolle.
Voor bewoners die overlast ervaren van het Vark wordt 20 april in school Holthuizen een avond georganiseerd
voor bewoners van de wijkraden van het Wolferink, Zienesch en Centrum Zuid-West.
Tweede zitting zal plaatsvinden in mei om te zoeken naar een mogelijke oplossing van eventuele overlast.
5. Financiën, stand van zaken.
Ernst Pardoen en Maarten Sanders zijn bereid om jaarverslag 2014 en 2015 te beoordelen.
6. Speelterrein Blekerstraat:
HR zorgt voor artikel in Gemeentenieuws, zodra de aanplant van de boom afgerond is.
7. Iinrichting Twijnerstraat:
Achterste gedeelte is klaar. Vooraan nog niet. Inrichting is naar wens.
8. Wijkraad CZW 2016, plannen, voorliggende documenten.
Brief opstellen om te inventariseren wat de wensen zijn voor plantsoen/speelterrein Molenstraat/DIO.
Punt voor volgende vergadering. HR informeert Erik Ooink ( beleidsmedewerker groen).
HS zorgt voor een copie van het Sociaal Bestemmingsplan voor leden bestuur uiterlijk voor 5 mei.
9. Werkgroep verkeer.
HS maakt nieuwe afspraak voor werkgroep met Arjan Smits.
HR laat in volgende vergadering ontwerpplan zien voor Eibergsestraat.
10.Mededelingen vanuit gemeente:
Indien reparaties aan stoepen o.d. bekend zijn, dan doorgeven aan HR.

Secretariaat:
Bankrelatie:

Molenstraat 89a 7481 GK Haaksbergen.
Email: info@wijkraad-czw.nl Website: www.wijkraad-czw.nl
NL87SNSB0979875714
Ingeschreven bij K.v.k.: 08152576

Wijkraad Centrum Zuid - West
11. Buurtapp:
Sylvia Hietbrink heeft gevraagd naar mogelijkheden om buurtapp te starten voor Eibergsestraat buiten de
bebouwde kom.
In de Veldmaat is buurtapp gerealiseerd.
Buurtapp altijd in samenspraak met politie
Er kunnen zo nodig borden geplaatst worden op kosten wijkraad.
Plaatsing moet in overleg met gemeente.
12. Actielijst:
MS vraagt naar mogelijke kandidaten die kennis hebben om een mogelijke buurtapp op te zetten.
HH polst opnieuw enkel aanwonenden inzake plantsoen Molenstraat. Eventueel bijeenkomst in DIO-gebouw.
HS maakt nieuwe afspraak voor werkgroep verkeer.
Zorgt voor kopie Sociaal Bestemmingsplan voor leden bestuur.
HR zorgt voor uitnodiging Livio-verpleegkundige voor volgende vergadering.
Zorgt voor artikel in Gemeentenieuws over Blekerstraat zodra de nieuwe boom geplant is.
Zorgt voor tonen conceptplan Eibergsestraat.
11. Eerstvolgende vergadering:
Donderdag 12 mei, commissiekamer 17.
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