
Notulen  Vergadering van de wijkcommissie Zogwetering, Dichters en Lanen 

 

Datum: 19-07-2021 

Aanwezig: (via video) Johan, Ruud, Steven (later) en Arnold 

Afwezig: --- 

Notulen: Arnold 

 

nr. notulen actie 

1. Agenda 

Deze wordt goedgekeurd. 

 

2. Notulen vorige vergadering 

Deze worden goedgekeurd. 

 

N.a.v. de notulen 

De kennismaking met Erik Dorland heeft nog niet plaatsgevonden. Eind van de 

zomer neemt Ruud contact met hem op om een datum af te spreken. 

 

 

 

 

 

Ruud 

3. Terugblik Structuurvisie Gebiedsontwikkeling Zogwetering  

De hele wijkcommissie is druk geweest met het opstellen van de zienswijzen n.a.v. 

de concept structuurvisie. Er is video-overleg geweest en er zijn stukken 

uitgewisseld met de belangengroep Zogwetering en de VvE van het 

appartementencomplex de Ruige Leeuwetand (Doornhoecklaan). Er bleken veel 

punten van overeenkomst. De zienswijzen zijn ingediend op 14 juli bij de 

gemeenteraad, zowel schriftelijk als via de e-mail. Besloten wordt om ze ook op de 

website en Facebook te zetten. 

 

 

 

 

 

 

 

Arnold 

4. Verslag van de Klankbordgroep Doornburgh door Johan  

Johan heeft aan de bijeenkomst van 16 juni deelgenomen. Zijn verslag en de 

notulen, opgesteld door Buitenplaats Doornburgh, worden op onze website 

geplaatst. 

 

 

 

Arnold 

5. Onveilige situatie bij toegangshek Goudestein  

Ruud heeft contact gehad met de plaatsvervangende gebiedsregisseur Coen 

Hermans inzake de overlast die optrad tijdens een bruiloft in Goudestein op 14 juli. 

Het betrof vooral overlast t.g.v. parkeren waar dit verboden is, en het rijden tegen 

de toegestane richting in. Coen Hermans kon er achteraf geen actie meer tegen 

(laten) ondernemen maar zegde toe dat wanneer zich weer zoiets voordoet en dit 

meteen gemeld wordt, er actie ondernomen zal worden door de Boa's of politie, 

mits hiervoor op dat moment personeel beschikbaar is. 

 

6. Controle speeltuintjes 

N.a.v. de eerdere melding door Ruud is deze gebeld door een aannemer die wat 

toelichting vroeg, dus kennelijk is er wat mee gedaan (Ruud heeft dit nog niet 

geverifieerd). 

Arnold gaat nog 2 speeltuintjes in Zogwetering inspecteren. 

 

 

Ruud 

 

Arnold 

7. Concept flyer naamsbekendheid wijkcommissie 

Ruud heeft een concept gemaakt voor een flyer die in de Dichterswijk verspreid 

gaat worden i.v.m. een 'ken je buren' bijeenkomst, waarschijnlijk in september. De 

overige bestuursleden kijken hiernaar en geven Ruud aanvullende suggesties. 

 

Steven, 

Johan, 

Arnold 



nr. notulen actie 

8. Plannen voor na de zomervakantie  

Dit onderwerp wordt verschoven naar de eerstvolgende vergadering 

 

9. W.v.t.t.k. 

Het bijenlint bloeit momenteel uitbundig maar er is risico dat het overwoekerd 

wordt door een of twee soorten. Pas geleden is er daarom met een bosmaaier 

tussen het bijenlint en de sloot gemaaid en deze week wordt het nogmaals gedaan. 

 

10. Afsluiting en datum volgende vergadering 

De volgende vergadering wordt gepland op 30 augustus 

 

 

   

 

 


