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Verslag van de kerngroepvergadering  14 oktober 2014 
 
 
1. Opening . 

Allen zijn op tijd aanwezig 
 

2. Mededelingen 
geen 

 
3. Ingekomen bladen/post/mails: 

 Vogelvrije Fietser 
 Ketting 
 Snorfietsen van fietspad naar rijbaan 

 
4. Verslag 19 augustus 

Punt 4.2  de verdeling van takenpakketten wethouders is vreemd. 
Punt.4.6 H. heeft mail Mina Yarim ontvangen, besluit moet nog genomen worden. FB is 
akkoord met weghalen, VVN niet. 
Punt 4.10 Contact wordt opgenomen via Piet vd Linden van FB en Provincie 
Punt 5  bordje “fietsers te gast” is er nog niet. 
Punt 10 Plas(sen) op fietspad bij Martinuskerk word meegenomen in laatste puntjes van 
de N208 
N208 :  H. heeft aangekaart bij oversteek Olympiaweg+ Singel staat wel bord : fietsers in 
voorrang maar is onzichtbaar door bosjes. Oplossing: fietsers iets eerder groen / 
knipperlicht. Horen in januari daar meer van. ( Inmiddels krijgen fietsers iets eerder 
groen) 
  

5. en 6. Verslag overleg FB/VVN met wethouder dd. 13oktober.  
Rioleringen Stationsweg moeten (gedeeltelijk) vernieuwd worden, was eerder in 1982 
gebeurd. Gaan draaiplek Arriva aanpakken in overleg met A. Stationsweg komen 4 
inspraakrondes. HVVP uitvoering wat nog niet gedaan : Fietsplan. Termijnen hiervoor zijn 
nog geldig. Komt evaluatie HVVP , plan voor parkeren, plan voor schoolzones oogt 
daadkrachtig. In dit overleg gaat het alleen over grote lijnen, rest naar ambtenaren (Mina) 
wil wel horen wanneer dit niet lukt, gaat dan daarmee aan de slag. Vraag om bij 
Renovatie oostelijke randweg (dubbel fietspad langs Manege) gelijk maken / eenvormig, 
wist hij nog niet van. 
N442 = Holland Rijnland verantwoordelijk voor verkeer. Bebouwde kom zou er dan net  
buiten vallen. Plannen voor Beeklaan 2016. 
Henk en Marian hebben overleg als nuttig ervaren maar voor concrete zaken moeten we 
toch naar ambtenaar. Gewenste dubbel fietspad N442, ook bij rotonde, doorgeven aan 
Mina voor overleg met Nw.hout.  

 
7. Fietscursus voor volwassenen: 5 (of 6) personen -> na 1 februari. 
8. Versterking kerngroep 

Mail heeft niets opgeleverd. 
9. Vacaturebank vrijwilligers 

Brieven maken, gezamenlijk rondbrengen en ook weer persoonlijk ophalen. 
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10. Rondvraag en sluiting  

VVN gaat in samenw.met Politie en FB verlichtingsactie houden. Toon gaat 
meedoen. 
2e loosterweg renovatie komt in 2016, geen oplossing gevonden voor bocht, 2 bussen 
kunnen niet passeren, nogmaals : kan stoep en/of plantsoen niet een klein stukje aan 
de weg worden toegevoegd. Juist bij geen treinverkeer veel bussen. 

11. Toon heeft stationsweg opgemeten. Meeting middengroep stationsweg is op 1 
december. Toon heeft zich inmiddels opgegeven voor “werkgroep  bewoners 
stationsweg “ namens de FB  

 
--------------RD--------------- 

 
 
 
 
Vergaderschema  2015: wo 4 febr bij Henk 
    do 23 april bij R & T 
    di 14 juli bij Dolf 
    di 13 oktober bij Henk 
 
 
 
 
 
 
 


