Buurtraadvergadering Armhoefse Akkers
dinsdag 14 maart 2017
Bomen
De buurtraad houdt een nadrukkelijke vinger aan de pols bij de bomen in de J.P. Coenstraat en
Armhoefstraat, met name als het gaat om de betegeling en eventuele ontbrekende planten in de
vakken.
Afstudeeronderzoek NHTV
Studenten van de NHTV in Breda gaan onderzoek doen naar de toekomstbestendigheid van de wijk.
De buurtraad verleent graag haar medewerking.
Wijkrondje Bert van Helvoirt
Er wordt een afspraak gepland voor een wijkrondje met Bert van Helvoirt om het groen in de wijk te
bekijken en daar eventueel actie op te ondernemen.
Jan Wier
Er is een nieuwe afspraak gepland voor het bezoek van de buurtraad aan Jan Wier. De
parkeermogelijkheden in en rondom Jan Wier houden de hoogste prioriteit.
Stadscamping
Er is geen stadscamping op de locatie Moerenburg bij de evenementen Roadburn en Best Kept
Secret.
Parkje van Toen
De oorspronkelijke initiatiefnemers van dit langlopende project willen het stokje overdragen aan
nieuwe, enthousiaste deelnemers. In de buurtkrant komt een oproep voor nieuwe vrijwilligers.
Verkiezingsbijeenkomst
Voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 wordt – net als vier jaar geleden een verkiezingsbijeenkomst/-debat georganiseerd. Er wordt contact opgenomen met de raadsgriffie.
Overleg wijkraden op 3 april
Een afgevaardigde van de buurtraad zal naar het overleg van de wijkraden op maandagavond 3 april
gaan.
Activiteiten senioren
De afgelopen periode zijn veel activiteiten voor senioren gestart of in gang gezet: contactmiddagen,
informatiemiddag over goed horen, een telefooncirkel en een uitstapje met de Museum Plus Bus.
Verrijk je wijk
• De buurtraad stelt een bedrag tot maximaal 300 euro beschikbaar voor het Buurtfeest
Koningsdag (2017-08);
• De buurtraad heeft besloten de kosten voor reparatie van het bankje bij het kapelletje te
vergoeden (2017-09).
Pubquiz
Een delegatie van de Buurtraad doet mee aan de pubquiz op vrijdag 7 april 2017.
Dat kan ik beter
Het eerder ingestuurde idee voor de groenvoorziening krijgt op dit moment vanwege contractuele
verplichtingen geen vervolg.
Rondvraag
• In de eerstvolgende editie van de buurtkrant verschijnt een artikel over de zwaluwentil.
• De voorzitter van de buurtraad neemt zitting in de jury bij de prijsvraag van de werkgroep
‘Spits voor de kerk’.
• In een volgende vergadering van de buurtraad zal de wijkagent kennismaken met de leden
van de buurtraad.

