
Verslag	  wijkcommissievergadering	  van:	  dinsdag	  17	  december.	  

	  

Openbare	  gedeelte	  

De	  volgende	  bewoners	  voegen	  zich	  bij	  de	  vergadering:	  Jolanda	  Prins,	  Janny	  Prins,	  Christiaan	  Rolandus	  
Boers,	  Lisette	  van	  Veenendaal,	  Hennie	  Glissenaar,	  Hans	  Scholte.	  

	  

1. Wijkagent	  Jan	  Gentenaar	  meldt	  dat	  het	  de	  laatste	  tijd	  vrij	  rustig	  is	  in	  de	  wijk	  .	  Hij	  vraagt	  nog	  
eens	  nadrukkelijk	  om	  bij	  verdachte	  situaties/personen	  te	  bellen	  en	  te	  zorgen	  voor	  een	  goed	  
signalement/beschrijving.	  

Jolanda	  meldt	  dat	  er	  bij	  de	  fly-‐over	  in	  de	  buurt	  van	  Dk	  320	  in	  het	  weekend	  jongeren	  regelmatig	  
verkeerd	  bezig	  zijn	  (fikkie	  stoken	  etc.).	  Er	  is	  een	  bewoner	  in	  de	  buurt	  die	  wel	  alle	  verdachte	  situaties	  
“ziet”,	  maar	  dat,	  helaas,	  	  niet	  durft	  te	  melden	  bij	  de	  politie.	  Jan	  Gentenaar	  is	  bekend	  met	  de	  
problematiek	  rond	  de	  fly-‐over.	  

Op	  een	  vraag	  van	  een	  bewoner	  meldt	  Jan	  Gentenaar	  dat	  er	  geen	  peil	  is	  te	  trekken	  op	  het	  tijdstip/dag	  
van	  de	  inbraken.	  	  Alles	  is	  mogelijk,	  ook	  overdag.	  	  

Er	  zijn	  de	  laatste	  tijd	  veel	  bekeuringen	  uitgedeeld	  door	  de	  politie	  in	  Duivenkamp	  aan	  fietsers	  voor	  het	  
rijden	  zonder	  licht	  of	  niet	  deugdelijke	  verlichting..	  

2. 	  Henneke	  	  stelt	  voor	  om	  de	  ronde	  met	  de	  statafels	  in	  2014	  weer	  te	  doen	  en	  wel	  twee	  weken	  
voor	  de	  datum	  van	  de	  wijktafel	  (	  (3	  juni	  2014).	  Afgelopen	  jaar	  was	  een	  succes.	  Op	  14	  plaatsen	  
was	  er	  een	  gesprek	  met	  66	  mensen.	  
	  

3. Het	  hondenspeelveld	  is	  bijna	  hersteld.	  Op	  enkele	  plekken	  moet	  de	  heg	  toch	  weer	  
gerepareerd	  worden.	  Poepzakjeshouder	  anders/slimmer	  	  plaatsen?	  
	  

4. Skeelerronde	  was	  een	  succes	  zeker	  in	  combinatie	  met	  de	  koopzondag.	  Aantal	  deelnemers	  
311	  (skaten	  +	  lopen).	  In	  2014	  eerste	  lustrum	  (combineren	  met	  Maarssenbroek	  40	  jaar??).	  
Nieuwe	  datum	  moet	  nog	  vastgesteld	  worden.	  
	  

Lentefrisdag	  29	  maart,	  alleen	  bij	  voldoende	  deelname.	  	  

Burendag:	  27	  september.	  

Rondvraag:	  Tom	  Achterberg	  	  meldt	  dat	  het	  adoptiegroen	  is	  afgestoten	  door	  de	  Oudenaar.	  Hennie	  
Glissenaar	  meldt	  dat	  tegenover	  136	  er	  een	  struik	  door	  de	  schutting	  groeit	  tot	  op	  de	  stoep.	  Hinderlijk.	  
Jolanda	  Prins	  meldt	  dat	  in	  het	  steegje	  bij	  324	  het	  afval	  nu	  weg	  is,	  maar	  de	  kliko’s	  staan	  er	  nog	  
(gemakkelijk	  voor	  potentiële	  inbrekers).	  

	  


