
Notulen  Vergadering van de wijkcommissie Zogwetering, Dichters en Lanen 

 

Datum: 27-09-2021 

Aanwezig: Ruud, Johan, Steven en Arnold 

Afwezig: --- 

Notulen: Arnold 

 

nr. notulen actie 

1. Opening 

Erik Dorland was verhinderd en wordt voor de volgende keer uitgenodigd. 

 

2. Notulen vorige vergadering 

Deze worden goedgekeurd. 

 

3. Terugblik Ontmoet je buren d.d. 4 september  

Op 4 september heeft de wijkcommissie in de Dichterswijk een bijeenkomst i.h.k.v. 

'Ontmoet je buren georganiseerd'. In de hele Dichterswijk (m.u.v. de dr. Ariënslaan) 

heeft Johan hierover huis aan huis een flyer rondgedeeld, totaal ca. 200 stuks. 

Locatie: hoek Vondelstraat – Tesselschadestraat. Het weer was prachtig. De 

opkomst was gering (ca. 12 mensen) maar de sfeer was goed. We hebben een 

aantal inhoudelijke gesprekken gevoerd, o.a. over: 

- De problemen die regelmatig bij bezorg- en hulpdiensten ontstaan doordat in dat 

deel van de Vondelstraat gezocht wordt naar een woonadres, terwijl er helemaal 

geen woonadressen zijn. Voorgesteld wordt om bij de gemeente te vragen om dit 

deel van de straat een andere naam te geven, bijv. de Tesselschadestraat. Of als 

dit niet mogelijk is, aan de navigatiebedrijven (Google, etc.) door te geven hoe de 

situatie is. 

- Het weiland tussen de (nu nog) Vondelstraat en de Diependaalsedijk wordt soms 

gebruikt door een traumahelikopter voor spoedgevallen op de Diependaalsedijk, 

die van daaruit niet rechtstreeks bereikbaar is wegens de tussengelegen sloot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steven 

4. 

 

Cursussen reanimeren 

Op 21 september zijn e-mails verstuurd naar zo'n 250 adressen uit ons 

databestand, met een uitnodiging je aan te melden als belangstellende voor een 

reanimatiecursus. Tot nu toe zijn er 26 aanmeldingen gekomen (18 beginners en 8 

opfris). Arnold geeft dit door aan de trainer waarna een of meer data geprikt 

worden waarop de cursussen georganiseerd kunnen worden. Arnold reserveert 

dan een zaaltje en mailt alle belangstellenden om zich definitief aan te melden. 

 

 

 

 

Arnold 

5. Reactie gemeente op onze zienswijze concept structuurvisie Zogwetering 

De VvE van de Ruige Leeuwetand heeft een inhoudelijke reactie ontvangen op de 

ingediende zienswijzen. Dat was voor ons aanleiding om ook reactie op onze 

zienswijze op te vragen, die prompt gestuurd werd. Deze is integraal gepubliceerd 

op onze website. Het komt erop neer dat het gebouw op de groenstrook tegenover 

de Ruige Leeuwetand niet gerealiseerd wordt. Aan de overige punten van onze 

zienswijze is geen gevolg gegeven. Wij gaan inventariseren over welke van deze 

punten wij in de vergadering van de commissie Fysiek Domein op 5 oktober 2021 

spreektijd willen aanvragen. Als dit een voldoende aantal oplevert gaat Steven naar 

de vergadering. 

 

 

 

 

 

 

 

allen 

 

Steven 



nr. notulen actie 

6. VAR-bericht aankoop weiland Machinekade 

N.a.v. het bericht in de VAR dat de gemeente van plan is het weiland te kopen, 

hebben wij Ymke Harmens om een nadere toelichting gevraagd. In een 

antwoordmail laat zij weten dat conform de concept structuurvisie de gemeente dit 

niet van plan is maar – omdat de gemeenteraad hier nog over moet beslissen – de 

mogelijkheid nog niet helemaal kan uitsluiten en daarom een mogelijke aankoop 

heeft veiliggesteld door het nemen van een positief beginselbesluit op de 

betreffende aankoop.  

 

7. Bijenlint – stand van zaken 

Het bijenlint is, in opdracht van de gemeente en zonder ons medeweten, 

platgemaaid op 6 september jl. Navraag bij de verantwoordelijke ambtenaar leert 

dat het beleid is om in de hele gemeente alle bijenlinten in september te maaien 

omdat deze anders vaak verwaarloosd werden. Om dit soort onaangename 

verrassingen in de toekomst te voorkomen is een overleg afgesproken op 13 

oktober a.s. met de betreffende ambtenaar, waarbij wij zullen opteren voor de 

mogelijkheid om het hele gebied waar het bijenlint nu op aangebracht is, in 

onderhoud te nemen, inclusief afspraken wie wat en wanneer daar onderhoud 

pleegt. 

 

 

 

 

 

 

Johan, 

Ruud, 

Arnold 

8. K.F. Heinfonds 

Het K.F. Heinfonds wil helpen de sociale cohesie in buurten te bevorderen en 

steunt daarom kleinschalige initiatieven die daaraan bijdragen. Ook wil het K.F. 

Hein Fonds kleine projecten op het gebied van natuur en milieu ondersteunen. 

Vaak is de drempel voor mensen die een buurtinitiatief of een groeninitiatief nemen 

te hoog om meteen een stichting of vereniging op te richten. Deze initiatieven 

komen daarom, ook zonder een stichting of vereniging te zijn, eens in de vijf jaar in 

aanmerking voor ondersteuning tot € 500, mits de totale projectkosten niet hoger 

dan € 10.000 zijn. 

Wij gaan inventariseren of in onze wijk belangstelling is voor dergelijke projecten 

(via FB en website); zie ook agendapunt 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arnold 

9. Suggesties Leefbaarheidsbudget 

De gemeente stelt jaarlijks geld beschikbaar voor de leefbaarheid in wijken, 

bijvoorbeeld buurtactiviteiten, ontmoetingsplekken tegen eenzaamheid, hulp en 

zorg activiteiten, sport- en speltoernooien. Aanvragen kunnen minimaal 6 weken 

tevoren worden ingediend bij de gebiedsregisseur. 

Wij gaan inventariseren of in onze wijk belangstelling is voor dergelijke projecten 

(via FB en website);; zie ook agendapunt 8. 

 

 

 

 

 

Arnold 

10. Suggesties jaarlijkse wijkavond 

Op 17 november willen we de jaarlijkse wijkavond houden, met als thema's: 

- Nieuwe Hollandse Waterlinie, en 

- plan Hooge Land ook wel Hoog-Elsenburg genoemd (weiland achter Maria 

Dommer) 

We gaan proberen sprekers hiervoor te vinden bij Land-id resp. de beheerder van 

het weiland van Utrechts Landschap. 

 

 

Ruud 

 

 

 

 

Ruud 

11. Ingekomen mail  



nr. notulen actie 

N.a.v. de Ontmoet je buren (zie agendapunt 3) is een bericht binnengekomen van 

een bewoner aldaar die zich beklaagt over een paaltje wat regelmatig omver 

gereden wordt door vrachtwagens op de hoek Constantijn Huygenstraat/P.C. 

Hooftstraat. Zij stelt voor het trottoir aldaar wat smaller te maken zodat het verkeer 

de bocht makkelijker kan nemen. 

 

 

 

 

Steven 

12. Plan Hoge Land (weiland achter Maria Dommer) 

Het Utrechts Landschap, eigenaar van het perceel, heeft een 

omgevingsvergunning aangevraagd voor de inrichting van het Hooge Land, 

inclusief een erfafscheiding middels een (meidoorn)haag. Hierdoor kwamen wij op 

het idee om de beheerder uit te nodigen om iets te komen vertellen op onze 

jaarlijkse wijkavond (zie agendapunt 10). 

 

13. Klankbordgroep Doornburgh 

Op 29 september is een nieuwe bijeenkomst gepland van de klankbordgroep. 

 

14. W.v.t.t.k. 

- Er is een mail binnengekomen van de gemeente over de lokale inclusie agenda 

(LIA). Deze is vastgesteld op 21 september door het college van B&W. De LIA 

staat op de agenda voor de informatieve commissie sociaal domein op 16 

november 2021. Ook is er inmiddels extra ambtelijke capaciteit beschikbaar voor 

het onderwerp inclusie en diversiteit. 

- Er is een mail binnengekomen van de gemeente over een nieuwe manier van 

samenwerken (gebiedsgericht werken), waarover een bespreking is gepland op 

13 of 14 oktober a.s. Hierbij kunnen wij aangeven hoe wij als bewonersgroep 

kijken naar de samenwerking met de gemeente, wat we vinden van de nieuwe 

manier van werken en welke samenwerkingsvorm het best bij ons past. Johan en 

Ruud melden zich aan voor de bespreking op 13 oktober. 

- Een jaarlijks terugkerend onderwerp van hinder zijn de treurwilgen t.p.v. de 2 

kruisingen Suyderhoflaan / Doornhoecklaan. Deze groeien erg uit waardoor het 

zicht op de kruispunten voor het verkeer te beperkt wordt. Voorgesteld wordt om 

de bomen te laten terugsnoeien en op te nemen in het vaste onderhoudsplan van 

de gemeente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan, 

Ruud 

 

 

 

Steven 

15. Afsluiting en datum volgende vergadering 

De volgende vergadering wordt gepland op 25 oktober. 

 

 

 


