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Geslaagde Burendag op 28 september 

Zaterdag 28 september was de weersvoorspelling dramatisch en in het Jeugdhonk lagen de 
regenponcho’s klaar, maar de weergoden waren ons gunstig gezind.  Tijdens het klussen bleef 
het droog en scheen af en toe zelfs de zon! 

De enthousiaste vrijwilligers hingen in samenwerking met de Vogelbescherming nestkasten op 
in het Henk van der Griftpark en er werden eendenkooien geplaatst en vleermuiskasten 
opgehangen.  

Bloemenlinten werden aangeharkt en er werd zand aangebracht rondom de voederplaats in de 
dierenweide om moddervorming tegen te gaan. Ook werd samen met imker Martin 
Schoonman de bijenstal schoongemaakt.  
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Na al het harde werken kon iedereen uitrusten en bijpraten tijdens de gezamenlijke lunch die 
werd aangeboden door de Wijkcommissie. De muzikale omlijsting werd verzorgd door het duo 
A & A.  

Kortom, een hele geslaagde burendag en vooral de hulp van de groep jongeren die dankzij 
Jeugd-Punt en de Streetcoach aanwezig was, werd bijzonder op prijs gesteld! 

Meld uw woning aan voor de Duurzame Huizen Route  

Waar begint het verduurzamen van uw woning? Steeds meer mensen zijn op zoek naar 
informatie over duurzame en energiebesparende maatregelen om een goede keuze te kunnen 
maken voor hun woning. Een goed voorbeeld helpt daarbij. Op zaterdag 2 en 9 november 2019 
openen huiseigenaren in heel Nederland daarom hun deuren en laten anderen zien hoe zij hun 
huis duurzamer hebben gemaakt.Gemeente Stichtse Vecht doet mee aan de Duurzame Huizen 
Route om zoveel mogelijk inwoners te stimuleren hun woning te verduurzamen. Woont u in 
Stichtse Vecht en heeft u duurzame en besparende maatregelen genomen en vindt u het leuk 
om anderen op weg te helpen? Meld uw woning aan op www.duurzamehuizenroute.nl Alle 
kennis en ervaring op het gebied van duurzaam wonen is welkom. Of het nu gaat om de 
isolatie van uw spouwmuur, vervanging van de beglazing, een regenwatersysteem of een 
warmtepomp. Ook als u net bent begonnen met het nemen van maatregelen kunt u meedoen 
aan de Duurzame Huizen Route. Voor veel mensen is het energiezuinig maken van hun 
woning een stappenplan en is het prettig om een voorbeeld te volgen.Al meer dan 1.300 
bewoners gingen u voor en delen hun woonverhaal via de Duurzame Huizen Route. 

 

Kikkerfort 2e bij Zwembad van het jaar verkiezing 
 
Zwembad ’t Kikkerfort in Breukelen is 2e geworden bij de verkiezing zwembad van het jaar. De 
verkiezing werd georganiseerd door ZwembadBranche. Zwembad ‘t Kikkerfort haalde een 
klanttevredenheidsscore van 8,6. Bedrijfsleider Anthony Fokker is trots op het resultaat. 
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“Het is een mooie erkenning door onze bezoekers. Zij hebben hun stem laten horen. Volgend 
jaar gaan we voor de eerste plaats!” Wethouder Sport Hetty Veneklaas kwam de dag na de 
uitreiking langs in ’t Kikkerfort om Fokker en zijn team te feliciteren met de mooie prestatie. 

 

Oversteekplaats Rietland/Overweer 

Bewoners van Rietland en Overweer hebben een verzoek ingediend bij de Gemeente voor de 
aanleg van een oversteekplaats op de Straatweg om de verkeerssituatie te verbeteren. De 
Gemeente heeft de aanvraag voor een zebrapad inmiddels goedgekeurd. Er wordt nu een 
traject gestart van een verkeersbesluit plus een bezwaarperiode. Dit zal ongeveer 10 weken in 
beslag nemen. Als het zebrapad is gerealiseerd, zal het oversteken daar ter plaatse een stuk 
veiliger worden.  

 

Workshop Fruitbomen Snoeien 

Een jaar geleden zijn er in de dierenweide van het Henk van der Griftpark fruitbomen 
aangeplant. Deze bomen hebben onderhoud nodig en moeten worden gesnoeid.  

Snoeiwerk is best lastig en daarom heeft de hovenier van Gunterstein en Slot Zuylen 
aangeboden om voor een aantal vrijwilligers een workshop ”Fruitbomen snoeien” te geven. De 
workshop wordt op een zaterdag gegeven en duurt ongeveer 4 uur.  

Hebt u interesse? Meld u dan aan via info@wijkbreukelennoord.nl 

Aan de hand van het aantal aanmeldingen wordt in overleg met de hovenier een datum 
bepaald en u krijgt daarover bericht. 

 

Attentie! Nieuw email adres en (beveiligde) website 
 
De Wijkcommissie heeft een nieuw email adres: info@wijkbreukelennoord.nl en website adres: 
www.wijkbreukelennoord.nl 
Neem een kijkje op onze opgefriste website met o.a. mooie foto’s van door ons georganiseerde 
activiteiten, zoals de Burendag van 28 september jl. 

 

Inloopbijeenkomsten Omgekeerd Inzamelen voor Breukelen 

Binnenkort starten de inloopbijeenkomsten Omgekeerd Inzamelen voor Breukelen. De grijze 
bakken worden ingenomen door de gemeente en huishoudens binnen de bebouwde kom 
krijgen er een nieuwe bak voor plastic en verpakking voor terug. Er komen ondergrondse 
containers om het restafval naartoe te brengen.  
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Inloopavonden in Boom & Bosch, Breukelen: 
Maandag 18 november: Inloopavond voor Breukelen Noord van 16:00-20:00 uur 
Maandag 25 november: Inloopavond voor Breukelen Zuid van 16:00-20:00 uur 
 
N.B. De scheiding tussen Noord en Zuid is de Kerkvaart. 
 
 
Spreekuur Wijkcommissie i.s.m de Gemeente: 5 november  10.00-11.00 uur 
 
 
 

 
 
 
 
Het spreekuur is niet bedoeld voor klachten over bijvoorbeeld losliggende stoeptegels of 
overhangende takken. Die klachten dienen te worden gemeld bij de gemeente Stichtse Vecht:  
via hun website of via de FIXI app. 
U bent van harte welkom op het spreekuur in Wijkcentrum Over-Noord aan de Vrijheidslaan 4 
in Breukelen. De koffie staat voor u klaar! 

Dinsdag 5 november houdt de Wijkcommissie 
i.s.m. de Gemeente van 10:00-11:00 uur 
spreekuur voor inwoners van Breukelen.  

Heeft u vragen of suggesties om de leefbaarheid 
en sociale samenhang van Breukelen te 
verbeteren of kent u onveilige situaties, laat het 
ons weten.  

 

 

De omruilactie in Breukelen begint in 2020 en 
begin 2022 moet alles klaar zijn.  

Eind 2022 is de grijze kliko helemaal weg uit 
Stichtse Vecht en wordt het plastic afval aan 
huis opgehaald.  


