
Notulen  Vergadering van de wijkcommissie Zogwetering, Dichters & Lanen 

 

Datum: 21-11-2022 

Aanwezig: Ronald Kooren (gast), Ruud, Johan, Steven en Arnold 

Afwezig: Erik 

Notulen: Arnold 

 

nr. notulen actie 

1. Opening 

Ruud opent de vergadering en heet Ronald welkom. Wij hebben Ronald 

uitgenodigd i.v.m. zijn deelname als vertegenwoordiger van de 

Driehoekslaan/Diependaalsedijk aan de Klankbordgroep Herinrichting Zandpad. 

Hij praat ons bij over de stand van zaken, wijst ons op de bestaande 

communicatiekanalen (zoals Ger-Jan Marsiljé ook had gedaan) en vraagt ons om 

hem eventuele input voor de volgende bijeenkomst van de Klanbordgroep (op 24 

november) bijtijds te mailen. 

 

2. Mededelingen 

12 december: gesprek herinrichting Zandpad met Ger-Jan Marsiljé 

Locatie: bijzolder Goudestein 

 

3. Notulen 31 oktober 2022 

Deze worden goedgekeurd. 

 

 

4. Terugblik bewonersbijeenkomst van 14 november over coöperatieve warmte 

Zogwetering 

De avond is goed bezocht, mede dankzij de manier van flyeren (door huis aan huis 

aan te bellen en een toelichting te geven). Na de presentaties werden meerdere 

vragen gesteld waaruit bleek dat het onderwerp erg leeft onder de bewoners. 

De video-opname van de avond, en het schriftelijke verslag zijn terug te zien op de 

website www.energieZogwetering.nl.  

 

5. Raadsbesluit Herstel beleidsplan “Rondom de Vecht”, kwestie Schulp. 

De Raad heeft het plan goedgekeurd, waardoor een formalisering van de 

uitbreiding van Schulp kan geschieden. 

 

 

6. Voorbereiding Samenwerken met bewonersgroepen 

Dit onderwerp is in de vorige vergadering al voldoende voorbereid. Op 

30 november worden de bewonersgroepen verwacht om 19.30 uur in het 

Gemeentekantoor. De agenda verwachten we eerdaags. 

 

 

7. W.v.t.t.k. 

Angela Fischer heeft de bewonersgroep Nieuwbouwplan Zogwetering uitgenodigd 

voor een overleg op 24 november. Wij als stakeholders hebben nog geen 

soortgelijke uitnodiging ontvangen. Ruud vraagt na bij Angela. 

 

 

 

Ruud 

8. De Volgende Vergadering  staat gepland op 23 januari 2023. Voor bespreking van 

eventuele onverwachte ontwikkelingen is een reservedatum geprikt op 

19 december a.s. (beide om 20.00 uur bij Johan). 

 

   

 

http://www.energiezogwetering.nl/

