Notulen voortgang Dorpsraad
Datum: 11-02-‘20

Deelnemers

Aanwezig

Genodigden

Willem van Aalst

v

Lodewijk van Monsjou

Willem de Kock

v

Reinko Abels

Qury van Vliet

v

Hans de Bot

Herman Oggel

v

Ivar

Christa Niessen

v

Mia Oggel

Myrthe Buitenhuis

v

Herman Grim

Ewald van den Hout

v (notulist en vz)

Dennis de Jong

v

Opening
20:00 uur opent Ewald de eerste open vergadering. Notulen uitgeprint en bijgewerkt mee.
Van tevoren heb je bedacht wat je hebt afgerond, wil oppakken en waar je hulp bij nodig
hebt, zodat we er snel en effectief doorheen kunnen.
Agenda
 Voortgang portefeuille per directeur
o Wat heb ik sinds vorige vergadering opgepakt?
o Wat ga ik komende vergadering oppakken?
o Waar heb ik hulp bij nodig?
 Actielijst
 Rondvraag
Voortgang portefeuillehouder
Willem A (financiën en bestemmingsplan vecht en oever/sloepenbeleid)
Afgerond:
 Contributie geind 2019
Oppakken:
 Contributie 2020 innen
 Export uit pc leden updaten richting Dennis mailchimp
 Financiën overdragen
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Hulp:
 Wie gaat mij overnemen? Qury heeft zich inmiddels opgeworpen. Heel fijn.

Myrthe (N201, Vreelandbode)
Opgepakt
 Reactieformulier ingediend nav ontwerpatelier voor 17 jan richting Jeroen
Willem en hij deelt onze standpunten. Fietstunnel wordt meegenomen in de
plannnen.
 Whishwall gelukt, onderzoeken gestart en het wordt opgestart
 30 januari reactie
o Loenen wil aquaduct bij huidige brug
o Loenen vindt het een goed idee 50 km zone
o Loenersloot wil het hele tracé 60 km
o Loenersloot was niet blij met het ondertekenen petitie

Oppakken:




Als je iets hoort Whishwall graag doorzetten
Binnenkort uitslag ontwerpatelier 2 retour
Contact Jeroen Willem overleg met de provincie

Hulp:
 Inhoudelijke thema’s graag input geven over wat de gevolgen zijn, graag bellen
met Myrthe.
 Reinko: mij valt op dat heel traditioneel gedacht wordt en kunnen dingen ook
anders? Wees daar kritisch op dat je veel zelf kan bedenken en dat het soms
beter wordt dan de traditionele plannen
 Hans: zo’n station zal de NS hier toch ook wel wat inzien? Hier wordt op dit
moment onderzoek naar gedaan.
 Ivar: is het geluidsreductie wegdek en tot hoe ver? Van de Singel tot de brug in
ieder geval. En wat kunnen we met het geluid op de wegdek van de brug? Het
voordeel is dat er nu uitgebreid gemeten wordt.
Willem K (Schiphol, Greif, Bestemmingsplan Vecht dossierhulp)
Opgepakt:
 Greif mensen langs deuren om te polsen hoe het gaat. De piek zit in het
zomerseizoen. Er komen vrachtwagens voor 7:00 het dorp binnen. Er zijn wat
schade zaken geweest, lantaarnpalen, kapper stoep
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Oppakken:
 Begin maart met Martijn Luter afspraak
 De vraag is of er daadwerkelijk minder transport is
 Foto’s van Christa meenemen
 Nav thema-avond weer aansluiten bij bewonersgroep
 Berm Raadhuislaan wordt kapotgereden…..is hier iets aan te doen?
 Schiphol: metingen volgens schiphol neemt af, beleving neemt toe
 Bestemmingsplan: morgen zienswijze wethouder, donderdag raadsleden Fort
Nieuwersluis.
 Maarssen, Oud Zuylen, Breukelen en Vreeland gezamenlijk wij hebben ook
nog 10 standpunten voor de zienswijze (zie trello). 20 feb is sluitingsdatum van
de zienswijze.
Hulp:
 Trek mij aan mijn jasje als we andere beelden dan de huidige ervaringen
hebben (Greif)
 Handhaven parkeerverboden aankaarten
 Lodewijk: Greif gaat ook een zienswijze indienen
 Reinko: Let op de juridische benadering, dat is zinvol. Geen emotie.
 Help met opstellen van de zienswijze (Willem K, Qury, Michiel, Mythe)
Christa (Sperwer, planning, meelezen binnenkomende mail )
Afgerond:
 Bestratingsplan Olivier gevraagd/idem voor groen
 Dennis vragen mails ter info plaatsen onder ingekomen stukken op trello. Done.
 Burgemeerster installatie bezocht. Dorpsplan en vlag gegeven.
 Dementie vriendelijk bezocht
Oppakken:
 Evt Driessen vragen of hij bezwaar maakt voor Sperwerplannen. Idem aan
Hoege Dijkhof
Hulp:
 Mailtje sturen over groen, tegels etc. Direct aansprakelijk stellen. Dat is effectief
(Lodewijk)
 Waar staat de vergaderagenda?

Ewald (VZ, Dorpshuis, zichtbaarheid)
Opgepakt:
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Idee gedeeld open vergadering op thema-avond. Gaan we doorvoeren.
Anke Nieboer gesproken en voorgedragen voor bestuur Dorpshuis.

Oppakken:
 Stukje Vreelandbode nieuwe bewoner.
 Voorbereiden ALV Dorpshuis 2.0
 Richard en Albert benaderen voor bestuur dorpshuis
 Volgend jaar thema avond verplaatsen naar laatste vrijdag van jan. Combi met
ny borrel, combineren met dorpsraad feest
 Alv thema dorpshuis 2.0 organiseren.
Hulp:
 Aanwezigheid Nieuwjaarsduik bestuur kan beter (Lodewijk). Klopt.
Qury (Toerisme, horeca en recreatie, Vaarverbinding)
Opgepakt:
 Zienswijze opgesteld deadline is morgen. Zo min mogelijk impact.
 Optimaliseren huidige sluizen.
 Idee om dixies te plaatsen, overleg met gemeente of hier draagvlak voor is.
Bijna opgepakt…..
Oppakken:
 Idee om dixies te plaatsen, overleg met gemeente of hier draagvlak voor is.
Bijna opgepakt…..
Hulp:
 Ideeen wc’s? Boels zelf kijken wat er voor “frisse” wc’s zijn in de markt
Dennis (Secretaris)
Afgerond:
 Website proces opgestart met Wietske
 Planning overdragen Christa (vergaderingen, dorpshuis, evt gemeente)
Oppakken:
 Website overhevelen naar vreeland.info ping pongen Wietske. Voorkeur om de
huidige site te pimpen ipv over te hevelen.
 Zienswijze samenvatting Vaarverbinding op site zetten
Hulp:
 Samenvatting vaarverbinding
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Herman (Levensbestendig Vreeland, Bestemminsplan Vech)
Afgerond:
 Van mijn “project” niet behalve dat “ Graag gedaan” wel aanslaat en begint te
lopen
 Er is vooruitgang op het Dorpshuisplan maar daar ben ik voorlopig alleen
zijdelings bij betrokken
Oppakken:
 Behoefte verdiepen in bus/ov verbinding hvum mijdrecht
 ik wil mij meer wil gaan mengen in de OV discussie maar daar waarschijnlijk
wel wat advies bij kan gebruiken van bijv Myrthe hoe je daar in “ het circuit”
komt
Hulp:
 Ov juiste ingangen, Ewald Mieke betrekken
Actielijst



Richard, Albert, Felicia koppelen aan Aginus en Hans (Ewald)
Volgende vergadering 17 maart 2020

Rondvraag/mededeling
 Lodewijk: is het een idee om bij Boels op te vragen wat er mogelijk is mbt wc’s?
Handhaven juist in het weekend! Op drukke tijden. Laseren vanaf de kant?
 Reinko: info vergadering raad geweest over creatief wonen. Gemeente Stichtse
Vecht is zeer rigide met regels Provincie. Voorbeeld Johan Beukeboom. Hoe
kunnen we hier wat meer reuring aan geven? Hoe houden we dit dorp levendig. 2
mei Theatervoorstelling Kerk, 4 mei en 5 mei Dorpsdiner in de kerk.
 Herman: excuses, vergeten
 Hans: volledige begroting goedkgekeurd. De jeu de boule krijgt een wedstrijdlaag
 Ivar: handhaving waternet en waterpolitie beter samenwerken
 Mia: ik heb met bewondering geluisterd.
 Qury: niks
 Myrthe: niks
 Willem K.: Olivier contact gehad stichting duurzame vecht. Wordt vervolgd.
 Willem A.: moet ik mee morgen? Nee.
 Ewald: hoe was deze open vergadering? Goede start. Nog een beetje wennen.
Dank voor de nuttige input van de aanwezigen.
 Christa: kunnen wij de handhavers die hier rondfietsen eens uitnodigen. Vragen
aan Olivier.
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Ingekomen stukken
 Alles behandeld
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