Nieuwsbrief Wijkcommissie Breukelen Noord

Uitgave 02, oktober 2019

Lorem ipsum dolor sit amet

Uitgave, Datum

Mauris nec nisl a tellus eleifend mollis.

Quisque:

Inloopavond parkeren winkelcentrum Passage
2

De bijeenkomst op 16 september was druk bezocht. De gemeente was aanwezig met 4 ambtenaren,
onder wie de projectleider openbare ruimte Peter Andersen, de gebiedsregisseur Ger-Jan Marsiljé en
projectleider Hugo Steutel.
Ondanks de tekst van het wijkbericht waaruit bleek dat de gemeente alleen informatie kwam halen om
zoveel mogelijk met de wensen van inwoners rekening te houden bij de herinrichting, hadden veel 2
aanwezigen andere verwachtingen van de avond en overheerste teleurstelling.

Feugiat:
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4

De omwonenden hadden gehoopt dat de gemeente met uitgewerkte plannen zou komen. De gemeente
echter wilde alleen van hen horen welke ideeën er leven ten aanzien van de openbare ruimte en het
verkeer. Omwonenden hebben zich wel al jaren beziggehouden met de inrichting van de directe
omgeving en voelen zich aan het lijntje gehouden omdat er nog steeds geen plannen liggen.
Desondanks kwamen ze onvermoeibaar met ideeën, mogelijkheden en problematische situaties. Er
waren zorgen rondom het parkeren, de veiligheid van de voetgangers, de invalidenparkeerplaatsen, de
bestelbusjes en het verdwijnende groen. Er kwamen zelfs uitgewerkte voorstellen van de wijkcommissie
op tafel. De gewenste input ligt er, nu is de gemeente aan zet.
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2 november: gratis rondleiding voor de wijkbewoners door het archief van het Regionaal
Historisch Centrum Vecht & Venen (RHC).
De Wijkcommissie Breukelen Noord organiseert samen met het Regionaal Historisch Centrum Vecht &
Venen (RHC) op 2 november ’s ochtends een gratis rondleiding voor wijkbewoners door het archief van
het RHC. Graag nodigen wij u zaterdag 2 november uit om een kijkje achter de schermen te nemen in
het archief van het RHC. Het RHC Vecht en Venen bewaart en beheert de archieven van de gemeenten
De Bilt, De Ronde Venen, Stichtse Vecht en Weesp. Daarnaast bezitten zij een grote verzameling
historische archieven van particulieren, bedrijven, verenigingen en kerken uit de hele streek. In
Breukelen is de hoofdvestiging en grootste studiezaal voor bezoekers en onderzoekers. U krijgt een
rondleiding door het depot waarbij zij u wat van hun mooiste stukken laten zien en in de studiezaal
wordt uitgelegd op welke manier de informatie gezocht en gevonden kan worden. Daarna bent u
welkom voor een kop koffie of thee.
Als u wilt deelnemen aan de rondleiding, wilt u zich dan aanmelden via mail:
wijk.breukelen.noord@gmail.com U ontvangt dan een bevestigingsmail met de aanvangstijd van uw
rondleiding. De rondleidingen voor wijkbewoners vinden plaats tussen 09:30-11:00 uur.

Jeugdoverlast Breukelen Noord
De gemeente heeft geconstateerd dat dankzij het totaalpakket van ingezette maatregelen de afgelopen
maanden nauwelijks overlastmeldingen zijn binnengekomen en de rust in Breukelen Noord is
wedergekeerd. Gezien de nieuwe situatie is er geen wettelijke onderbouwing meer om de camera te
laten staan. Op 1 oktober zal deze dan ook verwijderd worden. Daarnaast zal 31 oktober de laatste
werkdag van de straatcoaches zijn. Wel blijven de politie, de gemeentelijke handhavers en Jeugd-Punt
gewoon actief in Breukelen Noord.
Mocht de overlast onverhoopt terugkeren dan kunt contact opnemen met Jeugd-Punt via 06-83602920 en
als er sprake is van een structureel probleem dan kunt u d.m.v. 0900-8844 contact opnemen met de
politie.

Mijn Huis: online hulp voor energiebesparen
Op Jouw Huis Slimmer, het energieloket van 15 gemeenten in de regio Utrecht, is Mijn Huis online
gegaan, de online hulp voor energiebesparing en verduurzamen van de woning. Hiermee kunnen
bewoners zelf bespaarkansen ontdekken en gemakkelijk in contact komen met lokale energieadviseurs,
energieambassadeurs en bedrijven.
Mijn Huis is te vinden op JouwHuisSlimmer.nl en is voor inwoners van de gemeenten Bunnik, De Bilt,
Houten, IJsselstein, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse
Heuvelrug, Vijfheerenlanden, Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist.
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Stand van zaken Combi Schaats- en Skeelerbaan
Op maandag 2 september is door de Wijkcommissie in het Wijkcentrum Over-Noord een
voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd voor vertegenwoordigers van schaats-, wieler-, skeeler- en
triathlon-verenigingen uit de gemeente Stichtse Vecht over de eventuele realisatie van een
Combi Schaats- & Skeelerbaan in het Henk van der Griftpark te Breukelen.
In totaal waren 20 vertegenwoordigers van de clubs aanwezig alsmede een vertegenwoordiger van
de gemeente en een aantal geïnteresseerde skeeleraars.
Het belangrijkste agendapunt was de vraag: wie van de aanwezigen is bereid om een skeelerclub op
te richten? Een club is namelijk noodzakelijk om aan een aantal voorwaarden van realisatie van de
baan te kunnen voldoen. Een daarvan is het verkrijgen van een bijdrage van de gemeente in de
aanleg van de baan. Daarnaast moeten er op de baan ook activiteiten worden georganiseerd zoals bv.
skeelertrainingen en daarvoor zijn vrijwilligers nodig om die te begeleiden. Besloten is dat de
aanwezige verenigingen ieder één kandidaat (bestuurs)lid voordragen om de nieuwe
skeelervereniging te gaan oprichten.
Daarnaast zijn de verenigingen bijgepraat over de verschillende baanvarianten die in het park
zouden kunnen worden aangelegd. Daarover is de laatste weken nauw overleg gevoerd met de
KNSB. De schaatsbond is een belangrijke partner bij de realisatie van welke skeelerba(a)n(en) ook
omdat de KNSB toetst of de aan te leggen ba(a)n(en) aan de eisen van de bond voldoet(n). De KNSB
heeft een aantal suggesties voorgelegd en die zijn op de avond besproken. De varianten zullen de
komende weken, mede door de nieuw opgerichte skeelervereniging, worden beoordeeld.
Wanneer een definitieve baankeuze is gemaakt, kan er een businessplan worden opgesteld waaruit
blijkt of de aanleg van een skeelerbaan in het Henk van der Griftpark ook echt haalbaar is.
De voorlichtingsavond werd besloten met de conclusie dat er bij de aanwezigen veel draagvlak voor
een multifunctionele en laagdrempelige skeelerbaan bestaat.

Watertoren of Woontoren ?
Door een projectontwikkelaar zijn sinds begin 2018 verschillende plannen ontwikkeld om de
Watertoren in Breukelen Noord te transformeren in een 43m. hoge Woontoren met 11 woonlagen.
Deze plannen zijn steeds door een grote meerderheid van alle omwonenden (43 huishoudingen)
afgekeurd. Grote inbreuk op hun privacy, aantasting leefklimaat en geluidsoverlast waren de
belangrijkste beweegredenen.
Ten aanzien van de verkeersstromen tussen een Woontoren en de Straatweg zijn nog geen plannen
getoond. De buurt maakt zich ook hier ernstige zorgen over omdat zij nu al gevaarlijke situaties
ondervinden om een fietspad te kruisen met fietsers vanuit 2 richtingen voordat ze de zeer drukke
Straatweg op of af kunnen.
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Lezingen over eenzame jongeren: 1, 2 en 3 oktober

Donec

Eenzaamheid is een onderwerp waar nog steeds een taboe op rust. Onder jongeren wordt er
interdum
zelden of nooit over gesproken. Jeugd-Punt en MRs Unlimited-Ophelie willen dat daar
verandering in wordt gebracht. Om deze reden hebben zij de handen uit de mouwen gestoken om
tijdens de Week tegen eenzaamheid dit onderwerp in de spotlight te zetten.
Op 1, 2 en 3 oktober geven zij interactieve lezingen met als thema: “Eenzaamheid in de spotlight,
speciale aandacht voor eenzame jongeren” op 3 locaties:
•
•

1 oktober van 19:00-20:30 uur: Jeugdpunt Brooklyn, Straatweg 185a te Breukelen
2 oktober van 19:00-20:30 uur: Jeugdpunt Second Base, Bisonspoor 237 tePellentesque:
Maarssen

•

3 oktober van 19:30-21:00 uur: Studio Idee, Driehovenlaan 2 te Loenen aan de Vecht

Het zijn gratis bijeenkomsten, voor iedereen toegankelijk. Eenzaamheid kent geen leeftijd, iedereen
is welkom.

Spreekuur Wijkcommissie in oktober
Het volgende spreekuur van de wijkcommissie vindt plaats op dinsdag 1 oktober a.s. van 10:00 11:00 uur in Wijkcentrum Over-Noord, Vrijheidslaan 4, Breukelen.

Consectetuer:

Website: www.wijkciebreukelennoord.simpsite.nl
Facebook: WijkcieBreukelenNrd
Twitter: @BreukelenNoord
Email: wijk.breukelen.noord@gmail.com
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