
Notulen  Vergadering van de wijkcommissie Zogwetering, Dichters en Lanen 

 

Datum: 11-04-2022 

Aanwezig: Erik, Ruud, Johan, Steven en Arnold 

Afwezig: --- 

Notulen: Arnold 

 

nr. notulen actie 

1. Opening 

Ruud opent de vergadering; de agenda wordt vastgesteld. 

 

 

2. Notulen vorige vergadering 

Deze worden goedgekeurd. Enkele actiepunten zijn nog niet uitgevoerd: 

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

• Johan stuurt een mail aan G.J. Marsiljé inzake bewonersgroep Zandpad 

 

 

Arnold 

Johan 

3. Mededelingen 

Geen mededelingen 

 

 

4. Verkeersdrempel Driehoekslaan t.h.v. de kruising met de Klokjeslaan 

Er is een constructief gesprek geweest met Emiel Meijers van de gemeente en 

bewoner Mieke B. samen met Ruud en Steven, wat heeft geleid tot een uitgewerkt 

voorstel voor een wegversmalling ter plaatse van de verkeersdrempel. Wij hebben 

de tekeningen hierover opgevraagd en ontvangen en zullen deze aan de bewoners 

mailen met de vraag om hierop te reageren, zodat wij dit kunnen terugkoppelen 

aan de gemeente. 

 

 

 

 

 

Steven 

5. Landelijke opschoondag 19 maart 

Dit jaar deden de scouts weer mee en ontfermden zich over het park Goudestein. 

De overige opkomst was zo gering dat we ons afvragen in hoeverre we hiermee de 

komende jaren door moeten gaan. Vooralsnog gaan we het nog een keer proberen 

en evalueren daarna over de voortzetting. 

Overigens werd er dit jaar beduidend minder vuil gevonden dan voorgaande jaren. 

 

6. Stand van zaken m.b.t. bouwproject Zogwetering 

Het verslag van de gemeente over de participatieronde met de stakeholders en 

bewonersgroep is rondgestuurd en n.a.v. opmerkingen daarover, aangepast. 

De Wijkcommissie heeft vooralsnog hier niet op gereageerd, maar wel intussen wel 

een document met opmerkingen opgesteld. Voordat we deze bij de gemeente 

indienen maakt Erik (de auteur) een nieuwe versie, gevoed door input van Steven, 

mailt deze intern rond, waarna we de nota alsnog indienen bij de gemeente. 

Erik merkt op dat de gelegenheid tot vragenstellen tijdens het gesprek op 17 

februari jl. naar het einde werd geschoven maar dat er toen geen tijd meer was, Dit 

moet volgende keer beter. 

De wijkcommissie wil graag een gedachtewisseling met de scouting over hun 

ideeën m.b.t. hun rol in de nieuwbouwlocatie. Arnold neemt contact op. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arnold 

7. Ontwikkelingen Belangenvereniging Zogwetering m.b.t. bouwproject Zogwetering 

en uitbreiding sapfabriek Schulp 

De verwachte toename van het verkeer op de Driehoekslaan als gevolg van de 

toekomstige nieuwbouw Zogwetering wordt vergroot door het bestemmingsverkeer 

voor het bedrijf Schulp t.g.v. de voorgenomen uitbreiding. De uitbreiding wordt 

 

 

 

 

 



nr. notulen actie 

mogelijk gemaakt door aanpassing van het bestemmingsplan, waarvoor het 

voorstel op 28 juni a.s. in de Raad wordt behandeld. Ook de wijkcommissie is 

ernstig bezorgd over de verwachte toename van het aantal vrachtwagens en 

onderschrijft de gele-borden-actie van de Belangenvereniging d.m.v. vermeldingen 

op de website en Facebook. 

Steven en Erik zullen een bezwaarstuk opstellen wat ingediend wordt voor de 

Raadsvergadering. 

 

 

 

 

Arnold 

Steven, 

Erik 

8. “Gluren bij de buren” podiumkunstenfestival op 3 juli 

Hierover hebben we bericht op onze website en Facebook 

 

9. Pilotproject “Zelfbeheer en geveltjestuinen” 

Ook hierover hebben we bericht op onze website en Facebook 

 

10. Mogelijke thema’s / aandachtspunten voor 2022 

Naast de al eerder vermelde aandachtspunten (zie notulen vorige vergaderingen) 

wordt hieraan het onderwerp 'verkeerstellingen' toegevoegd. 

De overige onderwerpen worden uitgesteld tot de volgende vergadering. 

 

 

Ruud 

11. 

 

 

12. 

W.v.t.t.k. 

---- 

 

Datum volgende vergadering 

23 mei a.s. om 20.00 uur. 

 

 


