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Slagboom parkeerplaats
De ontmoetingsplek aan de Hoberglaan is er al tientallen jaren. De gemeente heeft hier nooit iets mee gedaan,
tot dat de ontmoetingsplek ernstig vervuild was waardoor de bezoekers zich gingen verplaatsen, aldus de
gemeente. Keelbos geeft aan dat de verschuiving plaatsgevonden heeft, door de sluiting van de originele
parkeerplaats van de ontmoetingsplek. Gemeente geeft aan dat wanneer er goede afspraken gemaakt kunnen
worden en de ontmoetingsplek geconcentreerd kan blijven rondom de hoogspanningsmasten, zij de
parkeerplaats weer open zouden willen stellen. Keelbos geeft aan dat het tijd nodig zal hebben om de “oudnieuwe” gewoontes van de bezoekers weer af te leren, maar dat ze met de bezoekers in gesprek gaan om aan te
geven dat de ontmoetingsplek weer terug zal gaan naar de originele plaats, namelijk onder de
hoogspanningsmasten.
Prullenbak
Dat er afval ligt is duidelijk. Keelbos geeft aan dat een aantal jaren geleden er een prullenbak stond bij de
ontmoetingsplek. Deze is door de gemeente weer weggehaald. Gemeente vindt het geen probleem om een
prullenbak te plaatsen, als de bezoekers van de ontmoetingsplek de vuilniszak uit de prullenbak kunnen halen en
deze aan de weg zouden kunnen zetten. Christianne vraagt of een bord plaatsen met de vraag om je eigen afval
in de prullenbakken te gooien, een mogelijkheid is. Gemeente geeft aan dat dit niet gewenst is en dat een
prullenbak alleen ook genoeg zal moeten zijn.
Communicatie met bezoekers
Peter van Dijk kent enkele bezoekers van de ontmoetingsplaats en heeft hen eerder aangesproken over het
opruimen van hun afval. Peter zal vragen aan de desbetreffende personen, die normaal gesproken tweemaal per
maand het afval in het bos opruimen, of zij bereid zijn de zakken uit de prullenbak te halen en deze aan de weg te
zetten zodat de gemeente de zak uiteindelijk weer op kunnen ruimen. Roy vraagt of Keelbos informatie, in
overleg met de gemeente, op hun sites kunnen plaatsen over de nieuwe informatie betreft de ontmoetingsplaats
aan de Hoberglaan. Verder is het de vraag of er middels app-communicatie een bericht doorgestuurd kan worden
onder de bezoekers.
Groenbeheer
Keelbos geeft aan dat groenbeheer een optie is om de ontmoetingsplaats af te kaderen en uit te nodigen of te
ontmoedigen. Volgens de gemeente is dit een vergaande maatregel dat veel moeite vergt. Zij wil eerst de
eerdergenoemde maatregelen nemen en kijken wat hier het effect van is.
Afspraken:
- Gemeente wil een vervolggesprek met ketenpartners om te overleggen hoe de situatie ervoor staat. Deze
afspraak staat gepland op 8 maart om 14.00 uur aan de Rooijseweg 1 in Son.
- Gemeente gaat kijken wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot de slagboom en de prullenbakken
plaatsen. Zij verwacht hier tijdens de volgende bijeenkomst duidelijkheid over te hebben.
- Peter van Dijk gaat in contact treden met de bezoekers om te kijken of zij bereid zijn het afval vaker op te
ruimen en de zak aan de straat te zetten.
- Politie stuurt gegevens door aan ketenpartners en zet de notulen op de mail

