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Vergadering van de wijkcommissie Zogwetering, Dichters en Lanen
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notulen

1.

Opening
Ruud opent de vergadering; de agenda wordt vastgesteld.

2.

Notulen vorige vergadering
Deze worden goedgekeurd. De openstaande actiepunten komen verderop in de
vergadering aan de orde.

3.

Mededelingen
Geen mededelingen

4.

Verkeersdrempel Driehoekslaan t.h.v. de kruising met de Klokjeslaan
De nieuwe inrichting is door de bewoners akkoord bevonden en zou voor de zomer
gerealiseerd worden (maar is nog niet gebeurd)

5.

Algemene wijkavond op 22 september
De Vondel is niet meer beschikbaar. In plaats daarvan is de Vechtstreekmuseum
gereserveerd; biedt plaats aan slechts 35 personen. De polderwachter heeft
toegezegd een praatje te komen houden. De opvolger van Ymke Harmens is
Angela Fischer; zij start op 1 september a.s. en zal de projecten van Ymke
overnemen, dus ook de Zogwetering. Wij vragen haar of ze een praatje wil houden.
Lukt dat niet dan moeten we een alternatief bedenken.

6.

Informatieavond Zandpad
Op 1 juli was een infoavond georganiseerd door de gemeente; Steven en Ruud zijn
er bij geweest. Het Zandpad wordt t.b.v. de participatie door belanghebbenden,
verdeeld in segmenten vanaf Maarssen (Driehoekslaan) tot Nieuwersluis. Per
segment worden 2 personen door de gemeente gevraagd deel te nemen aan de
klankbordgroep (eigen opgave hiervoor is dus niet mogelijk).

7.

Overleg scouting over nieuwbouwlocatie Zogwetering
Het bestuur van de Jan Campert Groep heeft positief gereageerd op ons verzoek
voor een gesprek. We zullen een datum voorstellen na 1 augustus.

8.

Alternatieve manieren van verwarmen
Inmiddels zijn er 4 gesprekken geweest met de Stichting Duurzame Vecht, waarvan
1 samen met de Belangenvereniging Zogwetering. Een volgend gesprek staat
gepland op 18 juli, wanneer we zullen proberen om gezamenlijk tot een
concretisering te komen en een planning op te stellen voor de mogelijke
implementatie van een warmtenet in de wijk Zogwetering-1 ( = de bestaande bouw)

9.

Ontwerpbestemmingsplan Parapluplan Stichtse Vecht
Bij de Raadsvergadering van 29 juni stond Schulp niet op de agenda. Steven en
Erik gaan de eerder opgestelde conceptbrief definitief maken en indienen.

10.

Bijenlint

actie

bado

allen

Erik,
Steven

nr.

notulen

actie

Het experiment van dit jaar (2 kleine stroken inzaaien met verschillende
zaadmengsels) wordt als mislukt beschouwd omdat ze volledig overwoekerd zijn
door andere beplanting. Ruud overlegt met Annelien Alberti hoe nu verder te gaan.

Ruud

11.

Klankbordgroep Doornburgh
Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen m.b.t. het bestemmingsplan. Wel worden er
tijdelijk Oekraïense vluchtelingen gehuisvest in het hoofdgebouw.

12.

Ontwerpvergunning Vechtoever
Op landgoed Vechtoever is men voornemens een zorgcentrum in te richten,
hiervoor is een vergunning aangevraagd. De ontwerpversie is ter inzage en Ruud
gaat hem bestuderen.

13.

Ontmoet je buren
Een nieuwe 'ontmoet je buren' plannen we in het voorjaar van 2023 met als
mogelijke locatie Peerlenburgh.

14.

Mogelijke thema’s / aandachtspunten voor 2022
Nog openstaande onderwerpen:
- gebiedsgericht werken nieuwe aanpak
- parkeren t.h.v. bakker Boekweit
- ideeën leefbaarheidsbudget

15.

W.v.t.t.k.
De avondvierdaagse leverde de eerste dag wat parkeerproblemen op langs de
Diependaalsedijk, daarna niet meer. Misschien is het zinvol om voor de volgende
keer een verkeersregelaar in te zetten.
Datum volgende vergadering
8 augustus a.s. om 20.00 uur.

Ruud

bado

