
Notulen  Vergadering van de wijkcommissie Zogwetering, Dichters en Lanen 

 

Datum: 23-05-2022 

Aanwezig: Ruud, Johan, Steven en Arnold 

Afwezig: Erik 

Notulen: Arnold 

 

nr. notulen actie 

1. Opening 

Ruud opent de vergadering; de agenda wordt vastgesteld. 

 

 

2. Notulen vorige vergadering 

Deze worden goedgekeurd. Er staan nog 2 actiepunten open: 

• Arnold neemt contact op met de scouting i.v.m. de nieuwbouwlocatie 

• 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 

Op 13 mei is een gesprek over het voorstel (zie notulen d.d. 11 april) geweest met 

Emiel Meijers. Er is toegezegd dat de verkeersdrempel weggehaald wordt; het 

ontwerp wordt hierop aangepast. Volgend overleg is op 3 juni a.s. 

 

5. Informatieavond toekomst Zandpad 

Alle leden van de wijkcommissie gaan naar de info-avond op 1 juni a.s. en melden 

zich daarvoor aan. 

 

 

allen 

6. Afscheid Ymke Harmens 

Per 1 juni gaat de projectleider van het project Zogwetering weg bij de gemeente. 

Ruud stuurt haar namens ons een afscheidsmail. 

 

 

Ruud 

7. Mogelijke alternatieve manieren van verwarmen, casus Zogwetering 

Op 2 mei hebben Ruud, Johan en Arnold een oriënterend gesprek gehad met Jan 

van Dijk (Stichting Duurzame Vecht) en Leonie van Bommel (energie-adviseur & -

ambassadeur Duurzame Vecht). Er worden 2 vormen van warmteopwekking nader 

onderzocht: TEA en TEO. TEA = Thermische Energie uit Afvalwater; TEO = 

Thermische Energie uit Oppervlaktewater. Voor TEA wordt de warmte benut van 

het rioolwater wat vanuit Maarssen samenkomt bij de voormalige waterzuivering, 

TEO haalt zijn warmte uit rivieren (hier: de Vecht). Een eerste uitwerking hiervan is 

neergelegd in een rapport Casus Zogwetering en wordt binnenkort in een tweede 

overleg nader besproken. 

 

 

8. Ontwerpbestemmingsplan Parapluplan Stichtse Vecht 

Op 31 mei wordt tijdens een vergadering van de commissie Fysiek Domein het 

ontwerpbestemmingsplan Parapluplan ter kennisname gepresenteerd. Wij zullen 

de vergadering volgen via de livestream. Steven zal zo mogelijk een 'zienswijze' 

van de wijkcommissie indienen. 

 

 

 

Steven 

9. Bijenlint 

Op 18 mei hebben enkele bijenlintvrijwilligers, waaronder Ruud, Johan en Arnold, 

met Annelien Alberti (gemeente) ter plaatse van het bijenlint besproken welke 

 



nr. notulen actie 

activiteiten we op korte termijn gaan uitvoeren (2 stroken vrijmaken t.b.v. inzaaien 

van 2 soorten mengsels en wekelijks de groei in de gaten houden en rapporteren). 

10. Uitgestelde wijkavond 

De wijkavond van 17 november 2021 kon wegens de corona niet doorgaan. We 

proberen op 22 of 26 september deze met hetzelfde programma opnieuw te 

organiseren. Ruud probeert het Vechtstreekmuseum hiervoor te huren. 

 

 

 

Ruud 

11. Ontmoet je buren 

Een nieuwe 'ontmoet je buren' plannen we in het voorjaar van 2023 met als 

mogelijke locatie Peerlenburgh. 

 

12. Mogelijke thema’s / aandachtspunten voor 2022 

Nog openstaande onderwerpen: 

- gebiedsgericht werken nieuwe aanpak 

- parkeren t.h.v. bakker Boekweit 

- klankbordgroep Doornburgh 

- ideeën leefbaarheidsbudget 

 

13. 

 

 

 

W.v.t.t.k. 

---- 

 

Datum volgende vergadering 

11 juli a.s. om 20.00 uur. 

 

 


