Buurtraadvergadering Armhoefse Akkers
dinsdag 21 februari 2017
Besluitenlijst
Mededeling
• De voorzitter complimenteert iedereen die zich heeft ingezet voor de ‘bomenactie’
aan de J.P. Coenstraat/Armhoefstraat. De buurtraad maakt binnenkort nog een
wijkronde.
Begroting 2017-2019
De buurtraad gaat akkoord met het voorstel voor de begroting voor de periode 20172019. Per kwartaal wordt een overzicht van de financiële stand van zaken ten opzichte
van de begroting opgesteld, zodat de realisatie goed gemonitord kan worden.
Overleg buurtkrant
Een delegatie van de buurtraad heeft overleg gevoerd met vertegenwoordigers van de
buurtkrant over hun begroting. De buurtkrant heeft, op verzoek van de buurtraad, een
sluitende begroting voor 2017 opgesteld.
Voor de komende jaren is de bijdrage vanuit de buurtraad € 3.300 (2017), € 3.000
(2018) en € 2.700 (2019). Na 2019 wordt de situatie opnieuw bekeken.
De buurtkrant gaat daarnaast, desgewenst met ondersteuning van de buurtraad,
bekijken welke mogelijkheden digitalisering en de inzet van social media kunnen bieden.
Jan Wier
Tot op heden heeft de verhuizing van een gedeelte van de zorg naar Jan Wier geen
parkeerproblemen in de wijk opgeleverd. Wel wil de buurtraad het signaal afgeven dat
het goed is om de wederzijdse communicatie op voldoende peil te houden. De voltallige
buurtraad gaat binnenkort bij Jan Wier op bezoek.
Parkeerbeleid
De buurtraad geeft een reactie op het voorstel van gemeente.
Stadscamping
Er zijn twee wijzigingen in het programma:
• De buurtcamping wordt van 7 t/m 9 juli 2017 gehouden.
• De camping voor bezoekers aan het festival Best Kept Secret gaat niet door.
Parkje van toen
Voor het Parkje van Toen is een plan opgesteld, de gemeente heeft voor uitvoering
financiële middelen beschikbaar. Wordt vervolgd.
Moerenburg-overleg
In het Moerenburg-overleg, waar een afgevaardigde van de buurtraad bij aanwezig is, is
gesproken over het plan van het Rooie Bietje en over het instellen van een 30kilometerzone.
Verkeer Oisterwijksebaan
Een werkgroep, bestaande uit vier buurtbewoners en een afgevaardigde van de
buurtraad, gaat bekijken waar de knelpunten liggen en inventariseren wat mogelijke
oplossingsrichtingen zijn. Er wordt ook advies van Veilig Verkeer Nederland gevraagd.
Omgevingswet
De buurtraad is betrokken bij een eventuele pilot van de omgevingswet in Armhoefse
Akkers. Er komt een nieuw overleg met de contactpersoon van de gemeente voor de
wederzijdse informatievoorziening.

Aanvragen Verrijk je wijk
• De buurtraad stelt een bedrag van €250 beschikbaar aan de Kaauw Errepels voor
de wijkoptocht en de kindermiddag van carnaval 2017.
• De buurtraad heeft besloten een bedrag van €500 beschikbaar te stellen voor de
Wijkkwis.
Dat kan ik beter
De buurtraad gaat navraag doen naar het idee over groenvoorziening in de wijk.

