
Punten uit de Buurtraadvergadering van dinsdag 12 november 2019 
 
Helaas is er een verandering in het gebruik van vergaderruimte bij GGZ. Dit mag alleen nog maar 
in het geval van grote groepen en tegen betaling. De Buurtraad gaat nogmaals in gesprek met GGZ 
om te proberen de mogelijheid om met kleinere groepen daar te vergaderen open te houden.  
 
Tijden het bezoek van wijkwethouder Mario Jacobs aan onze buurt op 30 oktober is stilgestaan 
bij de grote hoeveelheid studentenhuizen op een klein oppervlak in de Heile Schoorstraat én bij de 
toekomst van het klooster. Zie elders in deze buurtkrant voor afspraken die zijn gemaakt. 
 
Het is niet gelukt om voldoende buurtbewoners te vinden die mee willen helpen aan de social sofa 
voor in het Parkje van Toen. Er hebben zich wel mensen gemeld die een keer willen helpen, maar 
niemand die 'kartrekker' wil zijn. Helaas heeft de basisschool ook geen plek op school om het daar 
te realiseren. We wachten nu af hoe het parkje eruit gaat zien, of een social sofa daar een goede 
aanvulling is en zo niet, wat er dan evt. kan komen. 
 
In het voorjaar wordt er weer een doorstart gemaakt om meer groen in de wijk te krijgen. De 
bestaande 'groengroep' heeft genoeg ideeën, we gaan proberen om er een aantal van uit te voeren 
komend jaar. 
 
Het bord van de bebouwde kom in Moerenburg wordt verplaatst en komt meer richting 
Moerenburgseweg. 
 
De Herenboeren-coöperatie van initiatiefnemers uit onze wijk is opgericht. De boerderij komt te 
staan in Alphen. Op het moment wordt aan mensen die interesse hebben getoond, gevraagd of ze 
echt gaan meedoen en meebetalen.  
 
Er zijn tien kerstbomen en tien aanmeldingen voor zo'n boom. Iedereen heeft intussen bericht 
gehad. Op 7 december worden de bomen en de lichtjes in de wijk verspreid en kunnen de 
verschillende groepjes bewoners de bomen neerzetten en versieren. Hopelijk vinden er veel 
gezellige borrels plaats bij deze kerstbomen. 
 
Andere bespreekpunten waren o.a.: deelauto's, evt. wijkfeest, bijeenkomst over zonnepanelen en 
beheerprotocol van Jan Wierhof. 
 
 
 


