Concept agenda 19 juni 2017
1.
a.
b.
c.

Opening Vergadering
Afwezig:
Vaststellen agenda en opening
mededelingen voorzitter

2.
a.
b.
c.
d.
e.

Onderwerpen voor de wijkagent
Verkeerszaken
Overige zaken
Criminaliteit
Mededelingen van vragen/aan wijkagent
Terugkoppeling witte voetjes actie

3. Terugkoppeling en nabespreking verkeersoverleg op 1906 v.m.
a. Snelheidsmeting/matrixbord uitleg meetgegevens
b. Plaatsing op hotspots: Rijndijk, IJsseldijk, Vredenburgstraat en Dorpstraat
c. Invloed op Tom-tom voor doorgaande routes: weg blokkeren!
d. Mogelijkheden en beperking woonerf
e. Parkeerdruk Mosterdhof hoe is deze bepaald
f. Verplichting P-plaats met P-markering in 30 km zone
4.
a.
b.
c.
d.
e.

Milieuaspecten windturbines met stand van zaken
Terugkoppeling over omgevingsraad op 8 juni
Zienswijze rapport Mer gereed en info aan indieners (?)
Knelpunten en Kritiek voorliggende stukken
Procedure bij bestemmingsplannen Arnhem
Deelname aan/Inspreken Raadsvergadering Arnhem

5. Mededelingen gemeente- en wijkraadszaken met CAB
a. Gebiedsteam op 4 juli met agenda:
i. Inbreng nieuwe agendapunten en vaststellen agenda
ii. Notulist
iii. Recente en geplande activiteiten deelnemers (max. 5 min p.p.)
iv. Actielijst vorig overleg
1. Wijkraad MSW: verkeerssituatie oversteek bij de Lidl
2. Greenkids evaluatie
3. Situatie woningen Mosterdhof
4. Welkom aan nieuwe bewoners
5. Samen in de wijk
v. Nieuwe inbreng
vi. Publicaties lopende projecten
vii. Rondvraag en datum volgend overleg
b. Inbreng vanuit wijkraad:
i. communicatie over het groenbeleid, plannen en uitvoering
ii. Communicatie over de actie Openbare ruimte
c. Rondgang In de Mosterdhof n.a.v. staat van de wijk op 22 juni.

1

d. Actie/sponsoring voor hedera-haag Brugweg?
e. Planning Witte voetjes actie Mosterdhof
6.
a.
b.
c.

Activiteiten komende periode
Facebook inzet voor realisatie van onze inbreng
Plannen voor Burendag
Inleverdatum voor de Wijkkrant

7. Rondvraag en mededelingen uit Mosterdhof
8. Rondvraag en mededelingen uit Struikendoorn e.o.
9. Rondvraag en mededelingen uit de Weem/De Waaij
10. Financiën (Nico)
11. Secretariaat (Thea)
a. In en uitgaande post
12. Communicatie en website
13. Nabranders (rondvraag):
14. Sluiting vergadering:
Volgende vergadering 04 september 2017
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