
Tijd voor nieuwe 
eengezinswoningen
Ruim 20 jaar geleden werd het ooievaarsnest achter de kerk 

midden in het dorp geplaatst door de firma Valkenburg.  En nu 

zijn er eindelijk zwart-witte bewoners in deze nieuwbouwwoning 

getrokken. Er is klaarblijkelijk niet alleen voor de starters op de 

woningmarkt, maar ook voor ooievaars,  gebrek aan ruimte op 

de woningmarkt.  Eindelijk is dit nest bewoond en klepperen 

de nieuwe bewoners er lustig op los. De omwonenden zullen 

hier wellicht af te toe last van hebben, maar het is wel een 

prachtig gezicht, zo midden in het dorp.  We weten allemaal 

wat ooievaars met zich mee brengen… dus we roepen hierbij 

op tot het onmiddellijk starten met de bouw van nieuwe 

eengezinswoningen in Nigtevecht. 

De Kracht van Stichtse Vecht
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Tijdens de installatie van de nieuwe gemeenteraad op 29 maart vond de presentatie 

plaats van het boek ‘De Kracht van Stichtse Vecht, Landschap en Cultuurhistorie’.

Dit rijk geïllustreerde boek neemt u in negen chronologische verhaallijnen mee in 

de boeiende geschiedenis van Stichtse Vecht en laat zien waar u deze ook echt kunt 

beleven. Het vertelt over de rijke gelaagdheid van ons cultuurlandschap. Over het 

ontstaan en de vroegste nederzettingen tot de bouw van kastelen en buitenplaatsen. 

Van de veenontginningen en de Hollandse Waterlinie, het Amsterdam-Rijnkanaal en de 

uitbreiding van de dorpen. Van de ontwikkeling van ons landschap tot het ‘buiten van 

de Randstad’ van vandaag de dag. Voor Nigtevecht is een prominente rol ingebouwd 

vanwege de boomstamkano van 2800 jaar oud. Het boekje wordt voor € 7,50 verkocht 

bij alle lokale boekhandels en supermarkten, ook bij de Attent in Nigtevecht.



Hoe is het eigenlijk met… Martijn Roessingh?

Het bestuur van het muziekfestival Nigtevecht 

heeft besloten om het muziekfestival 

voortaan elke twee jaar in plaats van elk jaar 

te organiseren. Dit heeft tot gevolg dat er dit 

jaar helaas geen festival zal zijn. De afgelopen 

7 jaar is het festival flink gegroeid. Om de 

kwaliteit van het festival te kunnen blijven 

waarborgen wil het bestuur meer tijd vrij 

maken voor de organisatie van het festival. 

In 2019 hopen we weer een muziekfestival 

te organiseren. Daarbij zoekt het bestuur 

vrijwilligers die mee willen helpen bij de 

volgende activiteiten: sponsoring, marketing 

& communicatie en websiteontwerp en 

-onderhoud.  

Vrijwilligers kunnen zich melden via 

het formulier op de website www. 

muziekfestival-nigtevecht.nl op de ”over 

ons” bladzijde, of bel met 0294-252506.

Muziekfestival 
Nigtevecht 
voortaan 
tweejaarlijks

Henk van Vliet:  
niet in de gemeenteraad,  
wél commissielid

Op 13 maart hebben we met een groep 

van 38 ouderen een mooi busritje gemaakt 

door Noord-Holland. In Andijk zijn de 

ouderen onder leiding van het bestuur 

van de ouderensoos naar de expositie 

van kunstschilder Marinus van Dokkum 

geweest. Daar heeft de zus van de 

kunstschilder verteld over zijn bijzondere 

werken, dit onder het genot van een 

kopje koffie en wat lekkers.

Na deze busrit en tal van mooie verhalen 

van de chauffeuse tijdens de rit, zijn we 

met de hele groep pannenkoeken gaan 

eten in Lelystad. Om half acht kwam de 

bus weer aan in Nigtevecht en waren we 

een dag om niet te vergeten rijker!

Joyce Heeren

Het Vechtse Verbond is in 

Nigtevecht dé grote winnaar van de 

gemeenteraadsverkiezingen. Van 

de 776 in Nigtevecht uitgebrachte 

stemmen, gingen er 346 naar de lokale 

partij, waarvan 255 naar Nigtevechter 

Henk van Vliet, de nummer 2 op de lijst. 

Tijd voor een kort vraaggesprek met de 

man die in zijn eentje ruim een derde 

van de Nigtevechtse stemmen naar zich 

toe trok.

Wat een enorm succes voor jullie partij 

in Nigtevecht! ‘Inderdaad. Ik wil daarom 

beginnen om het dorp te bedanken voor 

de enorme steun voor onze partij, ook 

namens onze lijsttrekker Mieke Hoek. 

Ondanks het grote aantal stemmen op 

mij, was het toch niet genoeg voor een 

tweede zetel. Bij een grotere partij was 

ik met dit aantal voorkeursstemmen 

wel in de raad gekomen, maar dat is 

helaas niet het geval.’ 

Ben je heel teleurgesteld? ‘Ja, eigenlijk 

wel. Maar voor een tweede zetel 

hadden we nog zo’n 200 stemmen meer 

moeten hebben, dus we zaten daar niet 

in de buurt. Ondanks het feit dat ik 

niet ben gekozen, word ik 24 april wel 

beëdigd als commissielid namens het 

Vechtse Verbond. Ik heb dan weliswaar 

geen stemrecht, maar kan wel indirect 

meepraten en het Nigtevechtse belang 

in de gaten houden.’ 

Hoe verklaar je het succes? ‘Heel 

veel mensen in het dorp kennen mij, 

bijvoorbeeld omdat ik twintig jaar in 

het bestuur van voetbalvereniging 

D.O.B. heb gezeten. Daarnaast stond 

ik nu, in tegenstelling tot vier jaar 

geleden, als enige Nigtevechter op 

een verkiesbare plek en heb ik actief 

geflyerd in het dorp. Maar ook het feit 

dat D66 deze keer niet meedeed heeft 

in ons voordeel gewerkt. En natuurlijk 

het werk van Mieke die de afgelopen 

vier jaar al in de raad zat. Ze heeft er 

bijvoorbeeld onlangs nog voor gezorgd 

dat een geplande aanlegsteiger in de 

Vecht op een voor veel Nigtevechters 

ongewenste plek, nu van de baan is.’ 

Met de soos 
naar Andijk

Wat gaan jullie doen met dit enorme 

mandaat uit Nigtevecht? ‘Het credo van het 

Vechtse Verbond is dat we problemen samen 

met de mensen oplossen. Dus heel praktisch. 

Zo willen we dat de groenvoorziening in 

het dorp goed wordt bijgehouden, dat de 

bushalte op de Garstenstraat terugkomt 

en willen we meer samenwerking met 

Weesp zodat je daar bijvoorbeeld je 

paspoort of rijbewijs kan ophalen. Maar we 

zitten ook bovenop zaken als het nieuwe 

bestemmingsplan voor Garsten Noord en 

de keuze voor nieuwe speeltoestellen in de 

speeltuinen. Verder heb ik de indruk dat we 

het in Nigtevecht best goed hebben, maar 

dat moet wel zo blijven.’ 

Mobiel: 06 22235115,

Email: h.vliet51@upcmail.nl.

Eerder heeft de gemeenteraad van Stichtse 

Vecht het bestemmingsplan Dorpsstraat 

61 Nigtevecht vastgesteld. Op de locatie 

waar voorheen de Flambouw was gevestigd 

worden vier woningen gerealiseerd. Volgens 

planning wordt in het tweede kwartaal 

van 2018 gestart met de verkoop van de 

vrije kavels. Nu is uit onderzoek  gebleken 

dat er mogelijk archeologische waarden in 

de ondergrond aanwezig zijn. Gemeente 

Stichtse Vecht: 'Om te voorkomen dat deze 

vernietigd worden tijdens de bouw, worden 

proefsleuven gemaakt om dit verder te 

onderzoeken.’ In het plangebied worden 

drie sleuven (20 meter x 4 meter) gegraven. 

De werkzaamheden waren gepland op 

dinsdag 17 april 2018. Het archeologisch 

vervolgonderzoek wordt uitgevoerd in 

voorbereiding op de benodigde aanvraag 

omgevingsvergunning. 

We zijn benieuwd of hier straks 4 woningen 

staan, of misschien wel een toeristische 

attractie met potten, gouden munten én een 

oude Romeinse nederzetting.

Archeologische vondsten op Dorpsstraat 61
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Fietsbrug formeel open op 7 september
Na het invaren van de fietsbrug wordt er nu gewerkt 

aan de afwerking. We hopen dat we op korte 

termijn naar de overkant kunnen fietsen, maar dat 

is nu een kwestie van geduld. Fort Nigtevecht en 

de korte route naar Abcoude lonkt. Bij zo’n project 

als de Fietsbrug hoort natuurlijk ook een formele 

opening. Deze staat gepland op vrijdag 7 september. 

Zet deze alvast in de agenda, want de organisatie 

hoopt op een grote vertegenwoordiging vanuit ons 

dorp bij deze historische gebeurtenis. Het concrete 

programma volgt.

De redactie

Was de slimme jongen uit de buurt. Verder 

ook zeker geen onverdienstelijke laatste 

man bij v.v. DOB, dat moet ook worden 

gezegd. Inmiddels woont Martijn elders.

Martijn, hoe is het met je?Uitstekend! Ik 

heb goede herinneringen over gehouden 

aan Nigtevecht, maar het is inmiddels al 

weer 35 jaar geleden dat ik het dorp heb 

verlaten om destijds te gaan studeren.

Waar ben je tegenwoordig te vinden en 

hoe is het leven daar? Op mijn zeventiende 

ben ik op kamers gegaan in Amsterdam, 

om daar op de UvA de studie Sociale 

Geografie te starten. Later ben ik aan 

dezelfde universiteit gepromoveerd op 

mijn onderzoek naar etnische conflicten 

in Europa. Ik heb nog gewerkt voor de 

Radio (Wereldomroep), maar ben toen 

uiteindelijk het krantenvak in gerold eind 

jaren negentig. Dit eigenlijk vanaf het begin 

al bij dagblad Trouw. Eerst als journalist 

op de buitenlandredactie; inmiddels als 

onderdeel van de hoofdredactie. Ook doe ik 

onderzoeksjournalistiek. Mensen kennen mij 

wellicht van mijn bijdrage aan het onderzoek 

bij de Panama Papers of de Paradise 

Papers. Verder heb ik onder meer boeken 

geschreven over het bevolkingsbeleid in 

China en mensenhandel in Nederland. 

In de tussentijd ben ik een aantal keer 

verhuisd, maar woon ik toch al weer ruim 

25 jaar met plezier in Amsterdam Oost, 

in de Watergraafsmeer. Ik heb twee 

dochters; één van 15 en één van 17. Met 

het gezin maken we graag verre reizen: 

zo zijn we met de camper naar Amerika 

geweest en ook een aantal keer naar 

Zuidoost-Azië. Onder andere naar China: 

het geboorteland van mijn kinderen, die 

geadopteerd zijn. 

Sporten is iets wat ik tussendoor nog graag 

doe. Inmiddels geen voetbal meer, maar 

wel tennis en tot een aantal jaar terug ook 

badminton. Ook wandel ik op z’n tijd.

Verlang je stiekem nooit terug naar ons 

mooie dorp? Zeker wel! Van tijd tot tijd 

kom ik terug, in de eerste plaats omdat 

mijn vader er begraven ligt. Nigtevecht 

ligt schitterend aan de Vecht is niet alleen 

erg mooi, het heeft ook nog eens tal van 

speel- en sportmogelijkheden. Vroeger al 

kwam ik er niet voor niets veel buiten.



 

Het onderwijs leeft in Nigtevecht. Ook op de nieuwe locatie kan 

je zien dat de beide scholen in hun nieuwe behuizing energieker 

dan ooit zijn. En dat is mooi, want dat heeft zijn effect op de 

ontwikkeling van onze kinderen. Taal en rekenen, maar ook 

maatschappelijke betrokkenheid, kunst en culturele activiteiten 

staan regelmatig op de agenda. In onze mailbox en op social 

media zijn Flambouw en Tweemaster regelmatig te volgen.

Zo organiseerden ze bijvoorbeeld samen een Pannenkoekendag. 

De kinderen van groep 5/6 mochten hun opa/oma of andere 

bekende en minder bekende oudere meenemen naar school. 

Samen hebben ze genoten van de heerlijke pannenkoeken 

gebakken door de ouders. Gewoon omdat het fijn is om samen te 

zijn en met en van elkaar te leren.

Ook stond het thema ‘duurzaamheid’ centraal. In het kader van 

het project en in het kader van de landelijke opschoondag hebben 

de kinderen Nigtevecht schoongemaakt. In kleine groepjes gingen 

ze het dorp in om het zwerfafval op te ruimen.

Een paar voorbeelden van onze actieve scholen die voor onze 

jeugd zo’n belangrijke rol spelen.

Tweemaster en Flambouw volop in actie

Ik heet Haifa Saeed en ben gevlucht uit Somalië omdat daar al heel 

lang een oorlog is en al heel lang hongersnood. De laatste jaren wordt 

Somalië geteisterd door radicale islamitische groeperingen. Daarom 

ben ik heel blij dat we in Nigtevecht mogen wonen. Iedereen is heel 

aardig en mijn vier kinderen zitten hier op school, Jamil, Jana en Maria 

zitten op de Tweemaster en Jenan zit op de Auris Fortaal in Utrecht op 

school. Het gaat heel goed met ze. Ik heb mijn Nederlandse paspoort 

gekregen op 28 maart van de burgemeester en dat was heel bijzonder. 

Ik voel me nu heel vrij en kan overal naartoe reizen. Mijn moeder woont 

in Friesland in een AZC samen met mijn broer en drie zussen.

Nederlands Paspoort  
voor Haifa

In de geschiedenis van het bestaan van onze Sleutel2000 is het onderwerp hondenpoep 

al vaak de revue gepasseerd. Met de komst van de zakjes op verschillende plaatsen in het 

Dorp lijkt het probleem een stuk minder. Lijkt, want we kregen bericht over de grote en 

kleine speeltuin. Daar ligt  weer regelmatig hondenpoep. 

Een welgemeende oproep aan ook die laatste hondenbezitter die zijn trouwe viervoeter 

vrijelijk laat kakken het verzoek ook bij het gilde van de zakjesdragers aan te sluiten. 

Daar wordt iedereen blij van.

Hondenpoep op de speelplaatsen

Inschrijven voor het nieuwe cabaretseizoen 

is begonnen! Voor de derde keer in successie 

heeft Karin Bruers het 18e cabaretseizoen 

afgesloten. We kunnen terugkijken op een 

verrassing als nieuwkomer Alex Ploeg en 

weer op vertrouwde goede voorstellingen 

zoals van Sandifort en Vrijdag en Erik van 

Muiswinkel. 

Ook het seizoen 18-19 is een mix van 

gevestigde namen en een nieuw talent:

•  Zaterdag 13 oktober  

Sandifort en Vrijdag, Voorlopig voor 

Altijd (nieuwe voorstelling!)

•  Zaterdag 03 november  

Tim Fransen, Het kromme hout der 

mensheid

•  Zaterdag 01 december 

Patrick Laureij, Nederlands Hoop

•  Zaterdag 13 februari  

De Partizanen, Het leven an sich

•  Zaterdag 12 maart  

Janneke de Bijl, Zonder zin kan het ook

Op de website www.cababaret-nigtevecht.

nl staan de voorstellingen inmiddels 

uitgebreid beschreven. We beginnen met 

een nieuwe voorstelling van Sandifort en 

Vrijdag. Niet meer weg te denken uit ons 

Gymtheater, By far het beste cabaretduo 

van Nederland. 

Twee seizoenen geleden was hij de 

cabaretsensatie en hij ontving in 2016 de 

prijs voor het grootste cabarettalent: Tim 

Fransen. Nu is het tijd voor zijn tweede 

voorstelling, waarover de Volkskrant een 

vier sterren recensie schreef: ‘Tim Fransen 

heeft een slim, muzikaal en zeer geestig 

filosofisch programma gemaakt, een 

fantastische opvolger van zijn debuut.’

Patrick Laureij is een gozer die de lach 

aan zijn Rotterdamse kont heeft hangen, 

afgelopen seizoen een mega hype, zijn 

shows waren supersnel uitverkocht! En hij 

komt weer terug naar Nigtevecht!

Met hun debuutprogramma zijn De 

Partizanen in 2015 bekroond met de 

Neerlands Hoop, de cabaretprijs voor de 

meest. veelbelovende nieuwkomers. NRC 

schreef onder andere: “In één klap is het 

cabaret een fantastisch sketchduo rijker.” 

De Partizanen waren de huiscabaretiers 

van De Wereld Draait Door. 

Het is een goede traditie van het 

Nigtevechste cabaret de meest 

veelbelovende jonge comedian van dit 

moment te presenteren: Janneke de Bijl. Zij 

studeerde af als filosoof en begon daarna 

aan de Theateropleiding Selma Susanna. Die 

rondde ze in 2012 cum laude af. Zij is lid van 

het comedycollectief Comedytrain en won 

in 2017 zowel de jury- als de publieksprijs 

van het cabaretfestival Cameretten. Ze 

fileert haar relatie, haar gezapige omgeving 

en de hele zelfhulpcultuur, die ze natuurlijk 

wel eerst even zelf heeft uitgeprobeerd. Ze 

beantwoordt daarbij de volgende vragen: 

Hoe weet je of je 'liefs' of 'groetjes' moet 

doen? Wat kunnen mensen met kinderen 

leren van mensen met honden? En waarom 

lost hardlopen niks op?

Inschrijven voor seizoen 2018 – 2019 is 

reeds gestart! Een passe partout met 5 

voorstellingen kost slecht € 89,-. Dan weet 

u zeker dat u uitverkochte voorstellingen 

voorkómt. En kaarten uit het passe partout 

zijn veel goedkoper. Huidige passe partout 

houders zijn al automatisch ingeschreven. 

Wilt u een extra of een nieuw passe 

partout, inschrijven kan nog via de 

website, per mail: bgoes@goesconsult.nl, 

of telefonisch op nummer 0294-252506. 

Mocht u onverhoopt geen passe partout 

meer willen, laat het me dan even weten 

per mail of telefonisch. Eventuele losse 

kaarten worden pas verkocht eind mei, 

passe partout houders gaan voor.

Ben Goes

Inschrijven voor het nieuwe 
cabaretseizoen is begonnen!
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 Woningstichting 
WUTA zoekt 
nieuwe Raad 
van Toezicht
Om het voortbestaan van woningstichting 

WUTA te continueren zijn wij op zoek 

naar een nieuwe bezetting voor de Raad 

van Toezicht. De zittingstermijnen van de 

huidige raad zit erop.

De Raad van Toezicht bestaat uit drie leden, 

waarvan een lid uit de kring van, of namens 

de huurders komt. Wij zoeken een Voorzitter, 

een Secretaris en een Algemeen lid. Doel 

is een Raad bij elkaar te vinden waarin de 

leden gezamenlijk kennis hebben van de 

aandachtsgebieden: financiën en control, 

bouwkunde, volkshuisvesting, juridische 

zaken, zorg en welzijn en dienstverlening.

De raad komt zo’n 10 keer per jaar bij 

elkaar voor overleg of vergaderingen 

met het bestuur. Wil jij onder de huidige 

regeldruk ook de woningstichting voor 

Nigtevecht behouden, en tegen een 

onkostenvergoeding klankbord zijn voor het 

bestuur en toezicht houden op de algemene 

gang van zaken binnen de stichting die 

staat voor goede huurwoningen tegen een 

betaalbare huurprijs? Laat het ons weten! 

Wil je meer inhoudelijke informatie over 

de functie, neem dan contact op met de 

huidige voorzitter, Geert Franssen: geert@

franssencorporatefinance.nl of 06-41550935.

Naast een gesprek met de RvT is een 

fit en propertest onderdeel van de 

selectieprocedure. Met de nieuwe 

Woningwet gelden strengere regels 

voor de benoeming van bestuurders en 

commissarissen van woningcorporaties. 

Bestuurders en commissarissen worden 

vanaf 1 juli 2015 getoetst op geschiktheid en 

betrouwbaarheid bij hun benoeming. 

De benoemingsperiode is voor een periode 

van vier jaar met een mogelijkheid tot 

verlenging van vier jaar. Ben jij ons nieuwe, 

onafhankelijke en kritische lid RvT ? reageer 

snel en wie weet sluit jij op korte termijn aan 

bij de RvT. Stuur je reactie voor 11 mei naar 

mail@nienkebron.com.

Agenda en nieuws  
van de Dorpskamer

Bijna vijftig mensen hebben meegedaan 

aan het Songfestival Sing-In. Er werd in 

het Dorpshuis geoefend vanaf half twaalf 

tot ruim half vier op een aantal leuke 

Songfestival nummers. Met veel plezier 

en een grote dosis enthousiasme werd 

onder leiding van dirigent Ferdinand 

Beuse en piano begeleiding van Kees van 

Zantwijk  gerepeteerd op o.a. Waterloo 

(ABBA), Eres Tu (Modedades), Euphoria 

(Loreen), en nog een aantal andere 

songfestival hits. Tijdens de lunchpauze 

werden zangers en zangeressen goed 

verzorgd; er waren heerlijke broodjes 

en appeltjes voor de dorst. Om vier uur 

kwamen er veel (oud)Nigtevechters en 

andere sympathisanten kijken naar het 

daadwerkelijke optreden. Er werd ook 

heel enthousiast meegezongen. Veel 

zangers en zangeressen hadden na afloop 

het gevoel: “ Dit moeten we vaker doen!”

Mede dankzij de bijdrage van de Gemeente 

Stichtse Vecht en een aantal sponsoren uit 

Nigtevecht was het weer een fantastische 

middag, voor herhaling vatbaar!

Bob Stecher

Songfestival Sing-In  
groot succes!

Vorig jaar november hebben medewerkers 

van de gemeente met een aantal inwoners 

uit Nigtevecht de entree van het dorp 

geëvalueerd, met als doel een veilige 

entree van Nigtevecht voor voetgangers, 

fietsers en automobilisten te realiseren. 

Tijdens deze avond zijn we tot de conclusie 

gekomen dat sommige maatregelen of 

verbeterpunten nog niet zijn uitgevoerd 

of niet werken zoals we hadden gedacht. 

Dit overzicht heeft op dorpszaken gestaan, 

zodat bewoners die niet aanwezig waren 

aanvullingen konden geven. 

De snelheid verminderen op de 

Raadhuisstraat blijft een lastige kwestie. 

Het gedrag van automobilisten is moeilijk 

te veranderen. Bewoners hebben een 

aantal oplossingen aangedragen: drempel, 

bloembakken of een slinger. Echter hier is 

wel draagvlak voor nodig van alle bewoners 

aan de Raadhuisstraat. De gemeente 

zal deze bewoners daarom via een brief 

benaderen voor een gezamenlijk gedragen 

oplossing.

Na een en ander voorbereid te hebben, gaan 

wij binnenkort diverse werkzaamheden 

uitvoeren. 

UITVOERING IN MEI: 

• De ontbrekende varkensruggen 

(ovaalvormige betonnen afscheiding) 

tussen de rijbaan en het fietspad worden 

vervangen door nieuwe. 

• Het hek ter hoogte van de Korte 

Velterslaan wordt ingekort, zodat er beter 

zicht ontstaat. 

• Vernieuwing, reiniging, verwijdering van 

bebording en samenvoeging van borden op 

palen. 

• Plaatsing van 30km-markering op het 

wegdek, één keer vanaf de noordelijke 

entree, één keer vanaf de zuidelijke entree.

• De komportalen (bebouwde kom 

bebording) worden aangepast naar 30 km/h 

zone.

• Op de Raadhuisstraat plaatsen we tijdelijke 

smileys voor een periode van 4 weken. De 

Raadhuisstraat wordt opgenomen in het 

roulatieschema van de smileys.

• De gekozen oplossing voor de 

fietsoversteek en de fietsstroken op de 

Raadhuisstraat hebben we voorgelegd voor 

advies aan de Fietsersbond Stichtse Vecht en 

Veilig Verkeer Nederland.

• De plattegrond bij de haven wordt 

verwijderd.

• Vervanging van alle typen palen (stenen / 

houten / oude kunststof palen) die nu in de 

wijken staan door één type bruine kunststof 

paal (zogenoemde diamantkoppaal). Dit 

type wordt toegepast in alle oude kernen en 

ook al op sommige plekken in Nigtevecht. 

Uitvoering tijdens de brugrenovatie:

• Over de gehele route zullen we de 

rijbaanscheiding controleren en waar nodig 

vervangen. Op de Kanaaldijk Oost richting 

Weesp ontbreekt de rijbaanscheiding. Wij 

zullen die alsnog aanbrengen. Voor deze 

werkzaamheden is het noodzakelijk de 

weg af te sluiten. Daarom wordt dit gedaan 

tijdens de renovatie van de brug, ondanks 

dat dit in oktober is.

Enkele punten uit de evaluatie worden niet 

uitgevoerd:

• Het aanbrengen van een zebrapad of 

kanalisatiestrepen (markeringen op de weg) 

voor de oversteek bij de Vreelandseweg. 

Reden: Hier wordt beperkt gebruik van 

gemaakt. Dit is geen schoolroute of drukke 

wandelroute. Het zou slechts schijnveiligheid 

opleveren, de weggebruiker verwacht hier 

geen oversteek.

• Voetpad bij de brug. De grond is van 

Rijkswaterstaat en niet van de gemeente. 

Bewoners dienen zelf contact te leggen met 

Rijkswaterstaat of dit mogelijk is. Let wel, 

dit gaat ten koste van de voortuin(en). De 

gemeente kan hierbij ondersteuning bieden.

• Hoogte drempel kruispunt Dorpsstraat/

Raadhuisstraat. Wij gaan geen aanpassingen 

aan de drempel doen. Bij de renovatie 

van de brug zorgen wij voor een goede 

aansluiting.

Zoals vermeld gaan wij de werkzaamheden 

in mei uitvoeren. We proberen dit zo 

goed mogelijk te combineren om de 

overlast te beperken. Tevens stemmen wij 

de werkzaamheden af met Waternet in 

combinatie met de renovatie van de brug.

Heeft u vragen over bovenstaande 

werkzaamheden, dan kunt contact opnemen 

met O. de Jonge Oudraat (gebiedsregisseur) 

via info@stichtsevecht.nl of via het algemene 

nummer 14 0346.

Werkzaamheden entree Nigtevecht

Mabel Verheul 4e 
NK Artistic Skating
Tussen de vele langebaan schaatsers in ons dorp is er een sierlijk en 

atletisch talent dat met ijzers het ijs op een geheel andere manier 

bewerkt. Mabel Verheul is een getalenteerd kuntstschaatster en beleefde 

haar voorlopige hoogtepunt op zaterdag 25 maart in Den Bosch bij het 

NK Artistic Skating. Haar variatie van de enkele Axel, dubbele Salchow, 

pirouettes en dubbele Toeloop werden beloond met een 4e plek op het 

NK in de categorie Solo 3. Een resultaat om trots op zijn. 

•  Koffie-inloop en bibliotheek: 

Maandag, woensdag, donderdag  

en zaterdag van 9.30-12.00 uur 

In de zomermaanden op het 

buitenterras!

•  Donderdag van 14.00-16.00 uur  

Brei Café (handwerken, garen, textiel) 

Onder leiding van Truus Brouwer.  

Info: teebee@kpnmail.nl

•  Dinsdag 1 mei van 19.00 – 20.00 uur 

Gebiedsregisseur Olivier de Jonge 

Oudraat en iemand van het  

Sociale Wijkteam

•  Vanaf half mei nieuwe schilderijen  

van Ingrid van Lier

•  Maandag 5 mei van 10.00-12.00:  

Judith Edel lezing over Essentiële oliën. 

info: judith@puredirection.nl

•  Zaterdag 19 mei van 10.00-12.00 

RepairCafe

•  En in augustus zullen de schilderlessen 

weer beginnen…

Voor de verdere ontwikkeling van De 

Dorpskamer zijn ‘vrienden van  

De Dorpskamer’ die ook een financiële 

bijdrage kunnen leveren van groot 

belang! Wie hierover meer informatie 

wenst, kan contact opnemen met  

Patty Weber: pwpronto@icloud.com

06-54354603.
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Vraag van Patty: vertel eens wat meer 

over de tennisvereniging nu je de nieuwe 

voorzitter bent. Met twee banen zijn 

wij denk ik de kleinste, maar vast ook de 

gezelligste tennisvereniging van Nederland. 

We hebben nu ruim 200 leden maar 

groeien graag weer door 250 leden om de 

vereniging financieel gezond te houden. 

Het seizoen is in april weer geopend en tot 

en met september is er met uitzondering van 

de zomermaanden bijna elke dag wel een 

activiteit. De tennisvereniging bestaat dit 

jaar 40 jaar dat laten we niet onopgemerkt 

voorbij gaan. Zet het weekend van 8 en 9 

september maar vast in je agenda.

Waar moeten mensen uit het dorp je 

van kennen? Van de grijze Volkswagen 

Transporter en de biertafels, die worden 

door het hele dorp geleend en zijn een 

soort dorpsbezit geworden in de loop der 

jaren. Verder sta ik nog elke vrijdagmiddag 

op het schoolplein om mij neefje Quin op 

te halen, vind je mij veel op de tennisbaan 

en zijn we bij de meeste dorpsactiviteiten 

aanwezig.

Wat wil je de mensen uit Nigtevecht 

over jezelf vertellen? Ik ben geboren 

in Nigtevecht aan de Klompweg maar 

woon al ruim 20 jaar samen met Henk 

Jan en onze kinderen Nikki, Jara en Timo 

aan de Oostkanaaldijk in Loenen aan de 

Vecht. We hebben daar een biologisch 

melkveehouderij met ongeveer 60 koeien. 

Zelf werk ik in Deventer bij het Ministerie 

van Landbouw waar ik verantwoordelijk 

ben voor de uitbetaling van inkomenssteun 

aan agrariërs.

Wat houdt je bezig in het nieuws? Ik ben 

eigenlijk een beetje een alles slurper. Ik 

ben breed geïnteresseerd maar volg het 

agrarische nieuws gezien ons bedrijf en mijn 

werk toch altijd wel met wat meer interesse. 

Verder ben ik toch altijd weer geraakt als ik 

de beelden uit Syrië zie. Ik denk vaak wat 

hebben wij en onze kinderen toch geluk dat 

ons wiegje in Nederland heeft gestaan.

Wat is je favoriete plek in Nigtevecht?

De Klompweg en het uitzicht over de Vecht. 

Ik ben daar geboren en heb daar tot mijn 

18e gewoond. Vooral het uitzicht over de 

Vecht blijft prachtig.

Als je een dag burgemeester van Nigtevecht 

zou zijn, wat zou je dan allemaal gaan 

doen? Nou heb je even? In iedere geval 

vroeg opstaan, naar het gemeentehuis 

gaan en onder het genot van een bakje 

koffie de computer opstarten en de OZB 

voor de sportverenigingen over hun 

clubhuizen afschaffen. Het is moeilijk voor 

verenigingen om hun hoofd boven water te 

houden en elk jaar gaat er weer een forse 

rekening richting de sportverenigingen 

vanwege het in eigendom hebben van 

een clubhuis. Een mooi begin van de dag 

de OZB eraf! Vervolgens zou ik op de fiets 

stappen richting Nigtevecht. Onderweg zou 

ik tot de conclusie komen dat het fietspad 

tussen Loenen en Nigtevecht eigenlijk niet 

meer begaanbaar is door alle wortels van 

de bomen die door het asfalt komen. Ik 

zie zelfs mensen naast het fietspad op de 

openbare weg rijden, levensgevaarlijk. 

Bijna in Nigtevecht aangekomen zie ik 

dat vele varkensruggetjes bij de brug 

eruit gereden zijn. Dat is wel heel snel 

na de grondige opknapbeurt. Blijkbaar 

liggen deze toch niet zo gunstig voor het 

vrachtverkeer. Via de Dorpstraat rijd ik 

Nigtevecht binnen en doe even een bakkie 

bij No 100. Altijd gezellig. Vervolgens nog 

even een stukje Klompweg die er na een 

grondige renovatie weer keurig bijligt. 

Ik geniet nog even van het uitzicht over 

de Vecht en draai weer om, om door het 

dorp weer richting Maarssen te fietsen. Ik 

kan maar een conclusie trekken: dit moet 

ik vaker doen.

Aan wie in Nigtevecht moeten we deze 

vragen de volgende keer stellen en 

waarom? Sterre Harmsen, hoe bevalt het 

om op jezelf te wonen maar waar ik vooral 

benieuwd naar ben is waarom blijf je in 

Nigtevecht wonen?

Achterklap: Wendie Soede Kuilen 
Raadhuis-
straat
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Of je nu met toegestane snelheid of met 

een slakkengang van 5 km per uur door 

de Raadhuisstraat rijdt bij de nieuwe 

woningen, het is een hobbelbaan voor 

elke passerende auto en je kunt je kopje 

koffie niet drinken zonder te morsen. Het 

wegdek voor de voormalige openbare 

school zit vol met brede en diepe kuilen 

waardoor het onaangenaam is om 

daar te rijden. Bewoners hebben dit 

aangegeven bij de gemeente Stichtse 

Vecht en op dit moment wordt de 

planning bij de aannemer gemaakt om 

het wegdek weer beter begaanbaar te 

maken. We hopen de stratenmakers 

gauw in ons dorp bezig te zien.


