Notulen

Vergadering (online, via Zoom) van de wijkcommissie Zogwetering, Dichters en Lanen

Datum:
Aanwezig:
Afwezig:
Notulen:

17-01-2022
Ruud, Johan, Steven, Erik en Arnold
--Arnold

nr.

notulen

1.

Opening
We verwelkomen Erik Dorland bij zijn eerste bestuursvergadering van de
Wijkcommissie. Er volgt een voorstelrondje.

2.

Notulen vorige vergadering
Deze worden goedgekeurd. Enkele actiepunten zijn nog niet uitgevoerd:
• Ruud, Johan en Steven worden gevraagd om hun adressenbestanden aan
Arnold door te geven, zodat hij ze kan opnemen in onze database.
• Arnold gaat nog op zoek naar een filmpje over de bediening van de AED

actie

Ruud,
Steven,
Johan.
Arnold

3.

Mededelingen
• Bijenlint: Op 19 januari hebben Ruud en Johan een gesprek met Annelien
Alberti over de voortgang.
• Onderhoud bomen: jaarlijks worden de treurwilgen op de Suyderhoflaan
teruggesnoeid, maar dat was de laatste keer vergeten.
• De gemeente heeft nieuwe contracten afgesloten voor het onderhoud van
openbaar groen.
• De Omgevingsvisie Stichtse Vecht is klaar.

4.

Bediening van de AED
Arnold gaat nog op zoek naar een filmpje over de bediening van de AED

Arnold

Uitnodiging door fractie ChristenUnie-SGP over gemeente en bewonersgroepen
Per mail zijn bewonersgroepen uitgenodigd om met de CU-SGP in gesprek te gaan
over 'Gebiedsgericht Werken. Nieuwe rollen, nieuwe samenwerkingen', te beginnen
met een enquête. De wijkcommissie doet hier niet aan mee om te voorkomen dat
onze activiteiten politiek getint worden. Ruud zal dit aan CU-SGP melden.

Ruud

5.

6.

Nota van De Vondel betreffende het zaalgebruik t.b.v. reanimatiecursussen
De nota is betaald.

7.

Flyer van de gemeente met informatie over Plan Zogwetering
Nu de Structuurvisie is vastgesteld, kan begonnen worden met de concrete
invulling van het plangebied: een stedenbouwkundig plan zal worden opgesteld.
Bewoners van de wijk Zogwetering hebben hierover een wijkbericht van de
gemeente ontvangen. Ook de wijkcommissie mag weer meepraten, evenals
(enkele) bewoners. Zij konden zich voor 8 januari a.s. aanmelden bij
omgevingsmanager (voorheen ‘gebiedsregisseur’ genaamd) José van Vliet.

8. Verkeersonderzoek Plesmanlaan/ Driehoekslaan
Hierover is nog niets bekend; we wachten het af.
9.

Stand van zaken bocht Huygensstraat en P.C. Hooftstraat

nr.

notulen

actie

Steven heeft op verzoek van de gemeente in de directe omgeving van de Tsplitsing huis aan huis een brief van de gemeente bezorgd waarin de plannen staan
m.b.t. de reconstructie. Wij beraden ons hoe wij in het vervolg met dergelijke
verzoeken van de gemeente zullen omgaan (te meer omdat het dunne papier en
het A4-formaat het lastig maakt deze in de brievenbussen te doen).
10.

Verkeersdrempel Driehoekslaan t.h.v. de kruising met de Klokjeslaan
We hebben overleg gehad met een bewoner die veel hinder ondervindt van het
zware verkeer dat over de verkeersdrempel raast. Hij heeft dit bij de gemeente
aanhangig gemaakt, tot nu toe zonder resultaat. De bewoner heeft eerder overleg
gehad met andere omwonenden over de overlast die ook zij ervaren. De bewoner
zal deze bewoners nog een keer benaderen om ons te informeren over hun mening
en ervaringen.

11.

Mogelijke thema's en aandachtspunten voor 2022
- Gebiedsgericht werken nieuwe aanpak
- Wijkavond (uitgestelde wijkavond 17 november 2021)
- Ontmoet je buren
- Opschoondag 19 maart 2022
- Parkeren ter hoogte van bakker Boekweit; Arnold zoekt opnieuw contact met de
verkeersdienst
- Vervolg Bouwplan Zogwetering
- Klankbordgroep Doornburgh
- Straatnaamwijziging deel Vondelstraat; Steven stuurt brief naar de BAG
- Ideeën Leefbaarheidsbudget
Afsluiting en datum volgende vergadering
De volgende vergadering wordt gepland op 28 februari 2022.

Arnold

Steven

