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Agenda Bewonersplatform maandag 15 oktober 2018, 20.00 uur
Buurthuis De Boog, Gambiadreef 60 / INLOOP vanaf 19.45
1. Opening: afmeldingen. Toelichting en vaststellen agenda

05 >tot 20.05

2. Platform Intern
10 >tot 20.15
= Subsidieaanvraag 2019: Ter bespreking: conceptversie met begroting (zie bijlage)
3. Overvecht-Noord Aardgasvrij
45 >tot 21.00
wat is er gebeurd sinds de 2 bewonersbijeenkomsten in Overvecht-Noord november
2017? Welke stappen worden er eind 2018 of begin 2019 gezet naar de bewoners?
Komt er al zicht op duurzame alternatieven voor aardgas die haalbaar en betaalbaar
zijn? Hoe staat het met de Voorbeeldwoning aardgasvrij wonen? Omgevingsmanager
Marianne Nevens geeft een toelichting. Zij zal daarbij ingaan op de ontwikkelingen
voor eigenaar bewoners en (corporatie)huurders. Overvecht-Zuid komt dan ook in
beeld want daar lopen een paar grote renovaties van 10-hoog flats die tegelijk ook
aardgasvrij gemaakt worden.
4. NRU:
15 >tot 21.15
komende maand zal de gemeenteraad besluiten over het ontwerp van de nieuwe
NRU. De variant met 3 verdiepte pleinen heeft de voorkeur, zowel bij bewoners als bij
de gemeente. Daarvoor is echter nog steeds te weinig geld. Als dat extra geld er niet
komt zal de vernieuwing van de NRU een verslechtering voor de wijk worden. Korte
toelichting op stappen en initiatieven vanuit de wijk (o.a. raadsinformatiebijeenkomst
en locatiebezoek met raadsleden 20 sept. DROOM bijeenkomst op 1 okt, cie Stad en
Ruimte over ontwerp NRU op 3 okt. Voortgang Adviesgroep en Lobby naar 2de Kamer
5. Buurtvoorzieningen in gebied Overvecht De Gagel
15 >tot 21.30
Op 4 oktober hebben met het wijkbureau en de voorzitter van de wijkraad besproken
wat kansen zijn voor buurtvoorzieningen in het gebied Overvecht de Gagel. Na het
verdwijnen van Doe Mee Centrum de Gagel is nog steeds de vraag of er op die plek
een buurtvoorziening kan terugkomen. Bij Gagelstede vinden steeds meer activiteiten
een plek. Bij nieuwbouwplannen van Careyn voor Roosendael moet bekeken worden
hoe de vele activiteiten in Roosendael in de toekomst een plek krijgen. > Een update.
6. Voortgang lopende dossiers en korte punten
15 >tot 20.45
= Terugkoppeling of n.a.v. gesprek Bewonersplatform - wijkbureau
= Overgang sociaal Makelaars van Wijk & Co naar DOCK (n.a.v. wijkraad 2 okt.)
Bijeenkomst Samen voor Overvecht met Coalitiepartners en wijkwethouder 3 okt.
= Nieuwe Zandpad
= De Einstein
= …………….
7. Verslag Platformvergadering 10 september

05 >tot 21.50

8. Rondvraag & sluiting: vragen, mededelingen, suggesties

10 >tot 22.00

