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Meer nieuws over Houtkwartier?
Over hennepkwekerijen, verkeersslachtoffers en bouwoverlast. Maar ook over feestelijkheden,
optredens en straatbarbecues.

Zie www.houtkwartier.com en Twitter @Houtkwartier

Besluiten Ledenvergadering 23 maart 2015
De vereniging heeft Stijn Hemel (Rijnsburgerweg) als nieuw bestuurslid benoemd. Daarna werd de
jaarrekening van 2014 goedgekeurd en het bestuur gedéchargeerd.
Bij de vaststelling van het activiteitenprogramma 2015 en de bijbehorende begroting 2015 is als
contributie per adres een bedrag van € 25,- vastgesteld.
Het activiteitenprogramma bestaat voortaan uit vijf hoofdzaken:
•
wijkactiviteiten (w.o. een jaarlijks evenement)
•
zorgactiviteiten
•
dialoog met bedrijven en instellingen in de buurt
•
dialoog met gemeentebestuur, en
•
bestuurstaken (w.o. communicatie)

Raad van State buigt zich over Dieperhout
Op 25 juni heeft de raad van State zich eindelijk gebogen over onze bezwaren tegen het
bestemmingplan Dieperhout. 'Mosterd na de maaltijd' kunt u denken. Dertien maanden ná onze
indiening van bezwaren. En de uitspraak kan 'door de zomermaanden' tot eind september op zich
wachten. Dan zijn de eerste woningen al bijna bewoond. Waarom hebben we toch doorgezet?
Wij hebben de Raad gevraagd zich uit te spreken over:
•
de door het gemeentebestuur gemaakte fouten in de inspraakprocedure
•
over ons belang dat bij plannen in de wijk óók gekeken wordt naar toekomstige én naburige
ontwikkelingen ter beoordeling van de ernst van de veranderingen op het gebied van verkeer en
leefbaarheid
Deze punten raken ons hoofdbelang, dat er zorgvuldig met de inbreng van de wijk wordt omgegaan.
Met een beetje goede wil krijgt het gemeentebestuur hier nog een tikje op de vingers. Het zal echter
niets veranderen aan de al in gang gezette bouwwerkzaamheden.
Wat het bestuur betreft is dit vooralsnog de laatste keer dat we ons zo in procedures verliezen.
Intussen is een goed contact gelegd met verantwoordelijk wethouder Laudy en heeft het
gemeentebestuur behoorlijk uitvoering gegeven aan de drie moties over Verkeer, Water en Inspraak.

