Notulen

Vergadering van de wijkcommissie Zogwetering, Dichters & Lanen

Datum:
Aanwezig:
Afwezig:
Notulen:

21-09-2022
José van Vliet (gebiedsregisseur), Ruud, Johan, Steven en Arnold
Erik
Arnold

nr.

notulen

1.

Opening
Ruud opent de vergadering; de agenda wordt vastgesteld.

2.

Notulen vorige vergadering
Deze worden goedgekeurd.

3.

Mededelingen
Geen mededelingen

4.

Algemene wijkavond op 5 oktober
De flyers zijn gedrukt, kosten € 200,-.
Inmiddels hebben wij een gesprek gehad met Angela Fischer (opvolger van Ymke
Harmens) waarbij bleek dat voor haar de geplande datum van 5 oktober niet
haalbaar is. Zij vraagt om uitstel en zal ons laten weten wanneer het haar wel
uitkomt. Dus hebben we de reservering van het Vechtstreekmuseum geannuleerd
en hebben de andere spreker, de polderwachter Marcel Blekendaal, gevraagd of
een andere datum ook zou kunnen.
José laat weten dat Angela Fischer niet aan onze wijkavond zal deelnemen. In
plaats daarvan wil de gemeente zelf een avond organiseren over het onderwerp
Nieuwbouw Zogwetering, waarbij de stakeholders kraampjes krijgen van waaruit ze
informatie kunnen geven aan en krijgen van de bewoners.
De wijkcommissie is onaangenaam verrast door deze nieuwe wending en gaat zich
beraden over hoe nu verder.

5.

Bespreekpunten José van Vliet, gebiedsregisseur
José had voorafgaand aan onze bijeenkomst enkele bespreekpunten doorgegeven
(citaat):
1. Hoe zien jullie de toekomst van de bewonersgroep en met welke rollen?
Is het bespreekbaar om het werkgebied te verruimen? Waar denken jullie
dan aan?
2. Hoe denken jullie over het ontwikkelen van een gebiedsvisie?
Hierbij denk ik aan bv. gezonde en groene buurt, ontmoetingsplekken
(scouting, Vondel, evt. buurtkamer in de Staatsliedenbuurt) veiligheid (van
dit woongebied) en betrokkenheid van bewoners in de buurt, zodat de
bewoners de buurt dragen.
3. Nieuwe rol vanuit mij: klachten in de openbare ruimte, alles via Fixi om data
op te bouwen, direct antwoord naar de burger, burger kan direct contact
opnemen via het zaaknummer. Je mag mij altijd informeren via de mail,
zodat ik ook weet wat er speelt.
(einde citaat)
Over deze punten hebben we van gedachten gewisseld en toegezegd ons hierover
nader te zullen beraden.
Enkele conclusies zijn al te trekken:
- Klankbordgroep Zandpad: Ger-Jan Marsiljé mailen (met cc aan José) dat
de vertegenwoordiger van de Driehoekslaan in de klankbordgroep contact
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-

-

actie
houdt met de Wijkcommissie (zie notulen van 8 augustus). Vragen om een
protocol dat dit contact gaat borgen.
M.b.t. de exploitatie van de Vondel: Navragen bij de bewonersgroep
Nieuwersluis hoe zij dit vormgegeven hebben. Tevens Stichting Welzijn SV
vragen hoe het zo gekomen is dat zij de Vondel niet meer kunnen
exploiteren.
Klachten openbare ruimte: Altijd via Fixi doen zodat het vastgelegd wordt
en bij de juiste persoon binnenkomt. José blijft graag op de hoogte van alle
meldingen die vanuit de Wijkcommissie worden gedaan.

6.

Wegversmalling kruispunt Driehoekslaan – Klokjeslaan
Deze is onlangs uitgevoerd tot tevredenheid van de omwonenden.
Op de site van RTV Stichtse Vecht is echter een artikel geplaatst waarin wordt
gesteld dat de wegversmalling voor een onveilige situatie zorgt. Volgens ons kan dit
verholpen worden door voorrangsbordjes te plaatsen (net als verderop op de
Plesmanlaan).

7.

Stand van zaken m.b.t. het Zandpad
De klankbordgroep is samengesteld. Ger-Jan Marsiljé mailen (met cc aan José) dat
de vertegenwoordiger van de Driehoekslaan in de klankbordgroep contact houdt
met de Wijkcommissie (zie notulen van 8 augustus). Vragen om een protocol dat dit
contact gaat borgen.

8.

Alternatieve manieren van verwarmen
Er is een werkgroep warmte Zogwetering samengesteld; vanuit de wijkcommissie
zitten Arnold en Ruud en/of Johan hierin.
Op 14 november wordt een bewonersavond georganiseerd in de Eendracht. De
bewoners krijgen hiervoor een uitnodiging d.m.v. flyers huis aan huis verspreid.
Ook komt er een website.

9.

Vergunningsaanvraag Maarssen On Ice
De oude vergunning is verlopen zodat een nieuwe is aangevraagd, weer met een
looptijd van 3 jaar. Wij hebben hierover een gesprek gehad met Monique Leurs van
de gemeente (Beleidsmedewerker APV/Bijzondere Wetten) en hebben onze zorgen
geuit over mogelijke parkeer- en geluidsoverlast.

10.

“Conceptbrief gemeente” van Erik en Steven
Steven en Erik maken de conceptbrief definitie en sturen hem naar Angela Fischer.

11.

W.v.t.t.k.
Telraamproject:
Op onze website is een bericht binnengekomen van Jeannine van Bree over de
mogelijkheid voor belangstellenden om zelf verkeerstellingen doen in hun straat.
Het Telraam apparaatje wordt geplaatst aan de binnenzijde van het raam en meet
automatisch auto’s, fietsers, voetgangers en zwaarder verkeer in de straat. Wij
zullen dit op onze website en Facebook zetten.
Datum volgende vergadering
Maandag 31 oktober a.s. om 20.00 uur.
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