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Nieuws woningbouw Watertoren 
 
Ook tijdens de derde bijeenkomst over de plannen voor de watertoren bleven commissie, 
omwonenden en belangstellenden bij het eerder ingenomen standpunt: Geen woningen in de 
watertoren! Teveel schending van de privacy, te grote aantasting van de leefomgeving, 
verkeersveiligheid ernstig in het geding om over het parkeren nog maar te zwijgen. Dat 
laatste is de commissie zeker niet van plan: zij willen in gesprek blijven met de vele spelers in 
het veld, met dien verstande dat men absoluut tegen bewoning blijft. Het college ziet wel wat 
in de plannen en met de zgn. kruimelprocedureregeling kan het zomaar alle kanten op gaan.  
Inmiddels ligt het zesde plan van Vocus architecten op tafel. ‘Een charme-offensief’, aldus een 
van de aanwezigen. Het aantal woningen is teruggebracht tot vijf, waardoor niet langer 
voldaan hoeft te worden aan de gemeentelijke eis van 30% sociale woningbouw. Er zijn o.a. 
mogelijkheden aangegeven om door middel van lamellen de gevreesde inkijk bij de 
omwonenden weg te nemen. Ook het verkeer, de duurzaamheid en het parkeren kwamen aan 
de orde. Toen voorzitter Albert Ruimschotel de bijna 40 aanwezigen vroeg wie het nog wel 
zag zitten, die woningen in de watertoren, bleef het doodstil. Na twee jaar hakketakken met 
diverse partijen bleef men unaniem: Wij blijven tegen bewoning! De Watertoren Breukelen BV 
heeft tot nu toe nog geen enkel draagvlak. 

Derde bijeenkomst over  
Woningbouwplannen 

Watertoren 
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Beursmatch Gemeente Stichtse Vecht en Wijkcommissie Breukelen Noord 
 
In het kader van de Beursmatch die op 20 juni tijdens de Beursvloer Stichtse Vecht is gesloten 
tussen de Gemeente Stichtse Vecht en de Wijkcommissie Breukelen Noord heeft een kookploeg 
van de Gemeente Stichtse Vecht onder leiding van Hans Slaats afgelopen zaterdag een 
overheerlijk vegetarisch driegangendiner bereid.  
Vertegenwoordigers van bedrijven en maatschappelijke organisaties die eveneens een match 
hadden gesloten met de Wijkcommissie en leden van de Wijkcommissie waren aanwezig met 
partners, evenals Rietje Beeren, makelaar in betrokken ondernemen en de stuwende kracht 
achter de Beursvloer Stichtse Vecht.  
  
Voor 27 personen een driegangendiner serveren is geen sinecure, maar de kookploeg was 
volledig op elkaar ingespeeld en het eten was fantastisch.  Zelfs de diehard carnivoren waren 
enthousiast en bekenden dat ze het vlees totaal niet hadden gemist.  
Vooraf tomatensoep en daarna een uitgebreide Surinaamse maaltijd, bestaand uit vegetarische 
roti en heel veel lekkere bijgerechten: gebakken tempeh, bloemkool, zuur van komkommer en 
tomaat.  
Het diner werd in stijl afgesloten met een nagerecht van een brownie en een trifle. Het was 
zowel op sociaal als culinair gebied een gedenkwaardige avond en voor herhaling vatbaar. 
 

Diner Beursmatch in Wijkcentrum Over-Noord 
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Bijen update van imker Marten Schoonman 
 
Het is een mooie zomer geweest voor de honingbijen in de dierenweide van het Henk van der 
Griftpark. Er staan veel lindenbomen aan de Straatweg in Breukelen en er was - in tegenstelling 
tot vorig jaar – genoeg vocht in de bodem om een grote honingvoorraad aan te leggen. Imkers 
Erik en Marten hebben daar een paar potjes van kunnen oogsten. 
 
De bloemenweide in het park en die achter RSG Broklede zijn zeer bloemrijk geweest, van 
voor- tot najaar. Het was bekend dat het 2 à 3 jaar zou duren voordat ze blijvend bloemrijk 
zouden zijn en vergeleken met vorig jaar hebben ze het veel beter gedaan. Er was veel variatie, 
er zijn maar liefst 47 soorten geteld. Een biodivers veldje dus met gevarieerd voedsel en 
onderkomen voor vele insecten. Belangrijk, want we ontdekken op steeds meer plekken dat 
deze laag van de voedselketen zwaar onder druk staat.  
 
De kennis en ervaring die hij heeft opgedaan, past Marten Schoonman sinds afgelopen zomer 
toe in zijn nieuwe rol bij Naturalis Biodiversiteit Centrum. De kennis van Naturalis zet hij ook 
in voor een biodiversere gemeente Woerden. Voor de honingbijen wordt een draadloos 
meetsysteem ontwikkeld om de imker te ondersteunen. Zie www.beep.nl voor meer 
informatie. 
 

Bloemenlinten Breukelen Noord 
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Bericht van de gemeente: meldingen openbare ruimte 
 
U kunt 7 dagen per week, 24 uur per dag een melding maken over iets dat kapot, vies of 
onveilig is in de openbare ruimte. Dit kan via de website van de gemeente, maar u kunt ook de 
fixi-app op uw mobiele telefoon installeren.  
 
Wat valt onder “melding openbare ruimte”? Denk aan: kapotte stoeptegel, speeltoestel of 
straatverlichting, volle bladkorven, vuil op straat, enz.  
 
Wat valt NIET onder “melding openbare ruimte”? 
Container kapot: kan worden gemeld via een apart webformulier op de website van de 
gemeente. 
Kapotte of verloren afvalpas: kan worden gemeld via een apart webformulier op de website 
van de gemeente. 
Aanpassing van een bestaande situatie: wilt u dat er iets wordt aangepast in een al bestaande 
situatie in de openbare ruimte? Dan graag altijd een verzoek indienen via email naar: 
info@stichtsevecht.nl 
Iets nieuws in de openbare ruimte: wilt u dat iets wordt toegevoegd in de openbare ruimte, 
bijv. plaatsing prullenbak, paaltje, enz. Dan graag altijd een verzoek indienen via email naar: 
info@stichtsevecht.nl 
 
Hieronder ziet u hoe het formulier van de fixi app dient te worden ingevuld: 
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Rondleiding Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen 
 
Zaterdag 2 november heeft een grote groep inwoners gebruik gemaakt van de mogelijkheid om 
een kijkje achter de schermen te nemen van het archief van het Regionaal Historisch Centrum 
Vecht en Venen. 
Een rondleiding door het depot met o.a. doop-, trouw- en begraafregisters, foto-archieven, 
burgerlijke standgegevens vanaf 1 maart 1811…. Er ging een hele nieuwe en interessante 
wereld open! Neem voor meer informatie over het RHC eens een kijkje op: 
www.rhcvechtenvenen.nl 
 
 
Baanvarianten skeelerbaan 
 
Op 21 november hebben projectleider skeelerbaan Jan Tilmans en de wijkcommissie Breukelen 
Noord overleg gehad met de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond (KNSB) en een 
aantal vertegenwoordigers van geïnteresseerde clubs uit Stichtse Vecht voor de eventuele 
realisatie van een skeelerbaan in het Henk van der Griftpark.  
Tijdens dat overleg werden de ‘voors en tegens’ van een aantal mogelijke baanvarianten 
besproken. 
 
Dirk de Groot van de KNSB pleitte voor een skeelerbaan met een piste van 200 meter lengte 
met oplopende bochten met het argument dat Stichtse Vecht met een dergelijke baan voorziet 
in een regio-behoefte: een dergelijke baan is in de wijde omtrek van Stichtse Vecht niet te 
vinden.  
Echter, sommige aanwezigen voelen meer voor een zo lang mogelijke baan die vlak en 
voldoende breed is. 
 
De komende weken wordt een aantal voorkeursvarianten verder uitgewerkt en ter finale 
besluitvorming aan de clubs voorgelegd. 
 
Om in te spelen op de behoefte van de verschillende ijs- en skeelerclubs in de gemeente Stichtse 
Vecht is het uitgangspunt dat er een baan komt waarvan zo veel mogelijk recreatieve 
gebruikers plezier kunnen hebben en die tevens voldoet aan de eisen van de KNSB. 
De baan zal in de winter ook als ijsbaan moeten kunnen worden gebruikt. 
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Spreekuur Wijkcommissie i.s.m. de Gemeente: 3 december 10:00-11:00 uur 

Dinsdag 3 december 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. 

 

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! 
 
Nieuws over onze Nieuwsbrief! 
 
De afgelopen maanden hebt u via een mail van Over-Noord twee Nieuwsbrieven ontvangen: 
één van de Beheerstichting Over-Noord en één van de Wijkcommissie Breukelen Noord. Deze 
situatie gaat veranderen.  
Vanaf 1 januari zullen wij zelf voor verzending zorgdragen en onze Nieuwsbrief rechtstreeks 
naar u versturen. U ontvangt de twee nieuwsbrieven dus op verschillende tijdstippen. 


