Vereniging Nieuwersluis Bestaat
Verslag Algemene Leden Vergadering 24 januari 2016
Aanwezig: circa 30 inwoners/ leden Nieuwersluis Bestaat, Chris Portengen en Nico
Schoenmaker van zwembad Nieuwersluis, Harry Versteeg van PIN, gebiedswethouder Pieter
de Groene, gebiedsregisseur Jacobine Klijberg, gebiedsbeheerder Olivier de Jonge Oudraat,
bestuur Nieuwersluis Bestaat
1. Opening door de voorzitter (Willy van Adrichem)
De voorzitter verwelkomt de aanwezigen, speciaal de gasten van gemeente, PIN en zwembad.
2. Verslag Algemene Leden Vergadering 18 januari 2015
Het verslag is ter vergadering op papier beschikbaar, maar niet eerder verspreid, zodat men
het niet heeft kunnen lezen. De voorzitter verzoekt eventuele op- en aanmerkingen per mail te
melden. Het verslag zal later deze maand worden vastgesteld en op de website geplaatst.
3. Financiën (door penningmeester Wim van Schaik)
Wim presenteert inkomsten en uitgaven 2015, begroting 2016, balans ultimo 2015.
Twee bronnen van inkomsten: contributies (met 90 leden EUR900,00) en subsidies van de
gemeente (EUR1000,00 voor ‘bedrijfskosten’, max EUR600,00 uit sociaal
leefbaarheidsfonds). En een beetje rente. Er was een reservering voor een nieuwe website,
maar die is betaald uit de lopende inkomsten. Aan de uitgavenkant trekken de hoge
bankkosten de aandacht; er wordt gezocht naar een goedkopere bank. Aanbrengen en
verwijderen van de feestverlichting blijft een dure zaak. De drukkosten van ’t
Nieuwersluiszertje zijn hoger dan begroot omdat de oorspronkelijke faciliteit niet meer
beschikbaar is. Ook hier wordt een alternatief gezocht. De balans toont een fraai batig saldo
dat deels kan worden aangewend voor ‘iets leuks voor het dorp’. Ideeën doorgeven aan de
feestcommissie!
De kascontrolecommissie in de persoon van Donald Buytendorp heeft de cijfers gecontroleerd
en akkoord bevonden.
De vergadering dechargeert het bestuur.
4. Dorpsontwikkelplan DOP
De voorzitter memoreert de drie werkgroepen die zijn ingesteld nav de visievorming in 2013.
Alle drie zijn in de loop der jaren uitgedund en kunnen ze wel wat nieuw bloed gebruiken!
Aanmelden bij de voorzitter (info@nieuwersluisbestaat.nl)
Werkgroep verkeer en parkeren (door Koene Talsma)
Werkgroep verkeer: Koene Talsma (voorzitter), Louise Woltering Moors
Koene meldt dat het contact met de gemeente over verkeerszaken goed en frequent is.

Mijndensedijk: het reëel haalbare is hier gedaan. Bewoners zijn uitvoerig geïnformeerd en
worden opgeroepen onacceptabel, gevaarlijk, hufterig gedrag te melden bij gemeente of
politie.
Stationsweg: parkeervakken worden verbeterd en uitgebreid. Bewoners kunnen hun mening
over het plan kenbaar maken.
Rijksstraatweg: in 2017/18 zal de provincie de gehele N402 van N201 tot de brug in
Maarssen aanpakken. Alles komt aan de orde: stoepen, fietspaden, zebra’s, verlichting etc.
etc. In 2016 worden wensen, ideeën verzameld en doorgegeven aan coördinator namens de
gemeente Paul van de Bovenkamp. De verkeerscommissie ontvangt ze graag.
Zwembad: parkeren op eigen terrein is moeilijk te realiseren. Teneinde de soms gevaarlijke
situatie te verbeteren is een plan in ontwikkeling om aan het Zandpad ter hoogte van het
zwembad parkeer- en passeervakken aan te leggen.
Parkeren: blijft een issue in het dorp. Koene en de verkeersdeskundige van de gemeente
hebben een rondje gemaakt. Slim benutten van de beschikbare ruimte kan tussen 14 en 27
extra plaatsen opleveren. De mogelijkheid van een parkeervergunningenstelsel wordt
onderzocht. Het heeft voor- en nadelen. Bewoners worden betrokken dmv een enquête.
Vaarwegen: de Nieuwe Wetering en de oversteek over het Amsterdam-Rijnkanaal zijn
onderdeel van een landelijke sloepenroute. Dit kan voor meer sloepverkeer door het dorp
zorgen. De afmetingen van het doorgaand verkeer worden bepaald door de brug over de
Wetering (hoogte) en de oude sluis in het Grachtje (breedte). Verder is er toenemende last van
de zuigkracht van de grote schepen op het ARK dat is aangewezen als hoofdvaarweg.
Verbetering moet komen van reductie van de snelheid en een inhaalverbod op het kanaal ter
hoogte van de Wetering; betere instructie aan de recreatievaart, voorlichting aan/ door
bootverhuurders. De gemeente is in deze officieel geen partij, het is een zaak van bewoners,
RWS en AGV. NB kan ondersteunen.
Ligplaatsenbeleid: NB was aanwezig op de recente bijeenkomst inzake het ligplaatsenbeleid.
Project van gemeente, RWS, AGV en Waternet om te komen tot uniform beleid inzake
aanlegplaatsen in de Vecht. In principe worden bestaande situaties gerespecteerd, eventueel
tegen betaling. Op sommige locaties worden extra wacht- of ligplaatsen voorgesteld. Men wil
meer rekening houden met ondernemers. Om onbekende reden zijn andere wateren (zoals de
nieuwe Wetering) niet meegenomen in het plan. De informatie, met kaarten, komt op de
website van NB. Er is gelegenheid tot inspreken.
Beleid langzaam verkeer: het bestuur heeft opmerkingen inzake Nieuwersluis doorgegeven
aan de gemeente; deze worden opgenomen in het plan.
Vragen/ opmerkingen
- de indruk is dat de snelheid op de 402 weer omhoog gaat. De borden met max 30 en
max 60 worden stelselmatig genegeerd.
- jaren geleden is er een plan geweest, inclusief financiële middelen, voor een fietspad
van Nieuwersluis naar Loenen. Het is niet doorgegaan omdat er problemen waren met
de verwerving van grond. Schoolkinderen fietsen dus nog steeds over de
Mijndensedijk met dode hoeken en slecht wegdek. Verzoek aan de gemeente het plan
weer te bezien in het kader van de opknapbeurt 402. De wethouder geeft aan dat de
N402 een provinciale weg is; zal het meenemen in het overleg met de provincie.

-

parkeerplaatsen aan fortzijde van de Rijksstraatweg zijn van Natuurmonumenten,
worden volop gebruikt door de bewoners. Wat als NM ze terug wil?
wordt er nagedacht over verbetering van de ingang van de Nieuwe Wetering,
vergelijkbaar met de ingang van de Angstel aan de overzijde van het kanaal? Beter
zicht is veiliger.

Werkgroep duurzaamheid (door Louise Woltering)
Leden: Donald Buytendorp, Rob Strijland, slapende deskundigen
Rob Strijland is afwezig maar heeft wel zijn input geleverd. Hij blijft actief in de Stichting
Duurzame Vecht.
Een van de doelstellingen in de dorpsvisie is Nieuwersluis CO2-neutraal in 2030.
Er is een aanvraag ingediend bij de gemeente voor een oplaadpunt voor een elektrische auto.
Het bestuur heeft geadviseerd het punt aan te leggen tegenover de PIN.
Het plan voor zonnecollectoren-coöperatie moet nog nader worden uitgewerkt.
Vragen/ opmerkingen
- jaren geleden is een fijnstofmeting gedaan waarin Nieuwersluis slecht scoorde. Na de
verbreding van de A2 is het verkeer sterk afgenomen, maar fijnstof heeft meer
oorzaken. Kan een nieuwe meting plaatsvinden? De wethouder neemt de vraag mee.
- wordt er gekeken naar mogelijkheden voor energie uit waterstroming?
- de slapende deskundige, Jochem Kroon, zegt toe actiever te worden
Werkgroep voorzieningen (door Patrick Riet)
Leden: Willy van Adrichem, Ursula de Boer, Ruud Nijman
AED/ EHBO: Patrick zal morgen een bijeenkomst bijwonen van de Stichting Hartreanimatie
Stichtse Vecht die zich inzet voor AEDS en bijbehorende cursus. Er zijn AEDs in
Nieuwersluis bij het huis Rijksstraatweg 66, bij de PIN, bij het zwembad, bij Vecht en
Schans. Bij de PIN is altijd iemand aanwezig die de AED ook kan bedienen. Het zwembad
heeft zes gecertificeerde vrijwilligers en biedt de leden eenmaal per jaar de cursus aan. Is
uiteraard alleen in de zomer open. Als men 112 belt, wordt men verwezen naar de
dichtstbijzijnde AED. Het apparaat vertelt precies wat men moet doen. Maar de cursus biedt
meer, zoals reanimatie. NB wil AED cursus en EHBO cursus stimuleren en eventueel (deels)
vergoeden. Wordt vervolgd in ’t Nieuwersluiszertje.
Buurtapp: wordt nieuw leven ingeblazen.
Eyecatcher: in het bestuur is het idee geopperd een deel van het kassaldo te besteden aan een
‘eyecatcher’ in ons dorp (klok, beeld o.i.d.) om zijn unieke schoonheid onder de aandacht te
brengen en zo de snelheid van het verkeer af te remmen. Suggesties graag naar
info@nieuwersluisbestaat.nl).
Dorpsvlag: een nieuwe, grotere, kleurige vlag zou zo’n eyecatcher kunnen zijn. Met een
nieuwe. hogere vlaggenmast op nieuwe locatie op het rechter sluishoofd.
Minibieb: het bestuur zoekt een goed locatie voor een minibieb. Een van de ideeën is een deel
van het brugwachtershuisje te benutten; dat vraagt overleg met AGV. Misschien kan de PI een
rol in de bieb vervullen.

5. PIN (door Harry Versteeg)
In de PIN wordt een pilot uitgevoerd waarin –zorgvuldig geselecteerde- gedetineerden met
een reststraf van maximaal 12 maanden de kans wordt geboden ’buiten’ maatschappelijke
arbeid te verrichten bij bv. Leger des Heils, voedselbank, instellingen voor gehandicapten. De
activiteiten mogen niet leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt. Zijn er mogelijkheden in
Nieuwersluis? Bij de gemeente is wethouder SZ Vital van der Horst het aanspreekpunt.
Afgelopen jaar is er eenmaal gezamenlijk gekookt en gegeten door bewoners van de PIN en
Nieuwersluizers. Is voor herhaling vatbaar. In het verleden is ook gezamenlijk muziek
gemaakt.
De grote parkeerplaats van de PIN is doordeweeks niet meer beschikbaar voor het dorp. Het
vergadercentrum is tegenwoordig hét vergadercentrum van het Ministerie van V&J en wordt
druk bezocht. In het weekeinde is de parkeergelegenheid –na aanmelding- wel te gebruiken.
Vragen/opmerkingen
- sinds zaterdag de bezoekdag is, is de parkeerstrook voor de PIN niet meer beschikbaar
voor het dorp. Terwijl de zaterdag, vooral in de zomer, erg druk is. Er is begrip dat
zaterdag een betere bezoekdag is. Maar Harry zal de opmerking meenemen en bezien
of er een oplossing is
- parkeren op de strook aan de PIN-zijde van het Zandpad is niet meer mogelijk. Harry
verwijst naar de overheid die de huisbaas is van de PIN en de grond beheert
- kan er weer eens een open dag in de PIN worden georganiseerd?
De voorzitter dankt Harry Versteeg voor zijn aanwezigheid en presentatie.
6. Website (door Jeanine Lodders)
Jeanine presenteert de nieuwe website en de facebookpagina die beide met ingang van
vandaag bereikbaar zijn. Opmerkingen en suggesties kan men doorgeven aan de webmaster
op info@nieuwersluisbestaat.nl.
7. Kunstgrasveld
Initiatiefnemers Martijn Hohmann, Pieter Jansen en Rik Lodders hebben bij de gemeente
subsidie aangevraagd voor kunstgras voor het (voetbal/ hockey)veldje naast de speeltuin.
Eerder zijn ondersteunende handtekeningen verzameld. Er is zo’n EUR20.000 nodig. Een
kunstgrasvoorziening past in het gemeentelijk sport/jeugdbeleid, maar het is de vraag of de
totale kosten door de gemeente worden betaald. Sponsoren worden gezocht!
Gebiedsbeheerder Olivier de Jonge Oudraat meldt dat de aanvraag in februari/ maart door het
college van B&W wordt besproken. Een breed draagvlak vanuit de buurt is nodig.
8. Feestcommissie (door Veronique Hohmann)
Afgelopen jaar waren er geslaagde activiteiten: o.a. paaseieren zoeken voor de kinderen,
burendag met het motto Oud ontmoet nieuw. In 2016 komt er in ieder geval weer een
burendag, worden weer paaseieren verstopt en er zijn plannen voor een viswedstrijd voor
kinderen. Ideeën en suggesties graag doorgeven aan feestcommissie@nieuwersluisbestaat.nl.

Als dank voor het verzorgen van de stamppotmaaltijd verrast de voorzitter de koks van de
feestcommissie met een pak oranje linguine.
9. ’t Nieuwersluiszertje
Ethel Hofkes heeft in december jl. het 25ste Nieuwersluiszertje het licht doen zien. Een mooie
aanleiding om haar eens in de bloemetjes te zetten. Namens alle inwoners heel veel dank! En
een oproep verhalen, foto’s etc. te blijven insturen.
10. Samenstelling bestuur Nieuwersluis Bestaat
Wim van Schaik neemt afscheid als penningmeester. Hij beheerde de penningen sinds 2013
en laat een financieel gezonde vereniging achter. En hij verwelkomde nieuwe inwoners met
een bloemetje. Maartje van der Sande was sinds de vorige ALV lid van het bestuur, maar
moest zich terugtrekken wegens te drukke werkzaamheden. In beider opvolging is nog niet
voorzien. De voorzitter dankt beiden hartelijk met passende geschenken en roept de leden op
het bestuur te versterken.
11. Rondvraag/ diverse
Robert de Bruin vraagt naar de situatie op ’t Fort. Hij vindt de communicatie onvoldoende.
Louise Woltering, ook bestuurslid van ’t Fort, legt uit dat ’t Fort en Nieuwersluis Bestaat
verschillende entiteiten zijn. De voorzitter van ’t Fort was uitgenodigd voor de ALV maar
helaas verhinderd. ‘t Fort verspreidt met enige regelmaat een Nieuwsbrief waarmee
belangstellenden op de hoogte worden gehouden. De vergunningsaanvraag is nog niet
afgerond; onderdeel daarvan is de realisatie van extra parkeerplaatsen op ’t Fort.
Afgesproken wordt ’t Fort als een van de voorzieningen van het dorp, op de agenda van de
ALV te zetten.
Martijn Hohmann vraagt aandacht voor de brugbediening. Op drukke zomerdagen zijn de
bruggen meer open dan dicht met alle gevolgen van dien voor de doorstroming van het
verkeer. Afgesproken wordt dat NB en Martijn gezamenlijk met ‘Weesp’ gaan praten.
Ten slotte herinnert de voorzitter aan die andere mooie voorziening in het dorp, het zwembad,
dat jaarlijks veel bezoekers trekt en helemaal door vrijwilligers wordt gerund. Hulde!
12. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en nodigt de aanwezigen uit het gas te heffen op het nieuwe
jaar en aansluitend het winterbuffet eer aan te doen.

