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aanscherping van onze positionering, waarbij we zullen moet
vaststellen wat het belang is (en blijft) van lidmaatschap van de
Dorpsraad.
b. Nieuwe bestuursleden gezocht

JAARVERSLAG 2021
In dit jaarverslag leggen wij verantwoording af over het door ons
gevoerde beleid en verrichte activiteiten in 2021.

1. Nieuws vanuit het bestuur
Op onze site www.dorpsraadloenenaandevecht.nl leest u de
meest belangrijke informatie over de Dorpsraad. Via de lokale pers
en social media hebben wij aandacht voor onze activiteiten
gevraagd.

a. Van nieuwsbrief naar LoenensNieuws
Wij hebben in 2021 één nieuwsbrief (april) uitgegeven waarin wij
onze leden informeerden over de stand van zaken.
Het bestuur van de dorpsraad heeft het initiatief genomen om
LoenensNieuws te initiëren. Er is een volledige Loenense redactie
en er wordt voldoende advertentieruimte verkocht om een
maandelijkse editie te financieren. Het is een losstaande stichting.
Het bestuur van de dorpsraad maakt wel gebruik van
LoenensNieuws om leden, en alle inwoners van Loenen, op de
hoogte te brengen van onze inspanningen en activiteiten.
Mede door de komst van LoenensNieuws is herijking van onze
communicatie gewenst. Dat zal onderdeel zijn van een

Op de ALV van 2021
hebben we een
algemeen bestuurslid
(Anton Klunder)
geïnaugureerd.
Helaas heeft het
aspirant bestuurslid
door drukte de keuze
gemaakt niet verder
te gaan als
bestuurslid voor de dorpsraad. Inmiddels is het bestuur van de
dorpsraad al een jaar verstoken van een secretaris en zijn we reeds
enige tijd dringend op zoek naar een secretaris of
communicatietopper.

2. Overleg met onze gebiedswethouder
We hebben onze
gebiedswethouder Maarten van
Dijk in het afgelopen jaar (2021)
een aantal keer gesproken. In
LoenensNieuws hebben we hier
verslag van gedaan. De (nieuwe)
gebiedsregisseur Coen Hermans is
hier bij aangesloten. Maarten van Dijk gaat helaas niet door als
wethouder in Stichtse Vecht, we wachten af wie hem opvolgt.
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De gemeente Stichtse
Vecht heeft
vernieuwing van het
gebiedsgericht
werken ingezet,
waarbij aan de hand
van 4 categorieën
gekeken wordt naar
verantwoordelijkheden en positie ten opzichte van de gemeente.
Met het bestuur van de dorpsraad Loenen aan de Vecht in het
achterhoofd is de categorie “bewonersgroep” die meedenkt over
grote opgaven, beleid en een gezamenlijke agenda voor de langere
termijn, vormgegeven. Onze samenwerkingsafspraken en
organisatiebudget blijven behouden. Wij hebben jullie, maar ook de
gebiedsregisseur (straks adviseur leefomgeving) nodig om de
ontwikkelingen die in ons dorp plaatsvinden (Brandweer,
Cronenburgh IV, uitbreiding golfbaan) integraal te verbinden in één
plan. Het definitieve besluit over het nieuwe gebiedsgericht werken
zal ergens de zomer 2022 vallen.

3. Praktische en beleidsmatige
aangelegenheden
Het bestuur van de dorpsraad heeft zich het afgelopen jaar met de
volgende zaken bezig gehouden:

a. Agenda van Loenen
De agenda van Loenen (2019-2023) hebben we gezamenlijk
opgesteld met werkgroepen bestaande uit inwoners van Loenen
(2018). De agenda is richtinggevend: de thema’s wonen en

samenleven, ontmoeten en recreëren en werken en ondernemen
zijn leidend voor onze gesprekken. De agendapunten proberen we
zo goed mogelijk uit te (laten) voeren.
De identiteitskenmerken (water, groen, vitaliteit, culinair en
samen(hang) overkoepelend thema duurzaamheid) hebben we op
meerdere manieren uitgedragen, zo zijn ze ook op de vorige ALV
(16 juni 2021) nader toegelicht. Eind 2021 heeft het bestuur van de
dorpsraad samen met de Foto- en Video Club Loenen (FVCL) de
fotowedstrijd over het Identiteitskenmerk Water geïnitieerd. Deze
heeft inmiddels plaatsgevonden in april. De winnaars hebben hun
prijs ontvangen na de grote Bingo in de Oranjetent op 29 april 2022.
De winnende foto stond in het LoenensNieuws thema-editie Water
van mei 2022.

b. Wonen en Samenleven
- Herinrichting Doude van Troostwijkplein
De eerste plannen zijn gepresenteerd door de gemeente en de
leverancier waarbij de kritiek was dat er weinig of geen rekening
was gehouden met de uitkomsten van de enquête. Een nieuw
ontwerp is opgeleverd, met enige vertraging gerealiseerd en
onlangs in gebruik genomen.
- Ophaalbrug en Brugstraat
Het onderhoud aan de ophaalbrug in de Brugstraat is nog steeds
niet afgerond. Inmiddels zijn in de gemeente andere bruggen wel
aangepakt (vervangen zoals in Breukelen). Maar in Loenen blijft het
onduidelijk wat het vervolg is van de niet afgemaakte
onderhoudsbeurt. Wat ook de oplossing wordt, het bestuur van de
dorpsraad is van mening dat het historisch uiterlijk van de brug
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onlosmakelijk verbonden is met Loenen en haar beschermde
dorpsgezicht.
Het overleg over het regelmatig vastlopende verkeer in de
Brugstraat bleek moeizaam te verlopen. De projectleider was niet
meer werkzaam bij de gemeente, een nieuwe tijdelijke
projectmedewerker pakte het project op. De tellingen uit 2020
waren niet terug te vinden, daarom is er eind 2021 een nieuwe
telling uitgevoerd. De bewoners die samen met het bestuur van de
dorpsraad het contact onderhielden kregen een duidelijk beeld
geschetst. Gezien de fysieke ruimte is 2 richting verkeer met deze
intensiteit niet mogelijk en gevaarlijk voor aanwonenden en
voertuigen. De 2 varianten liepen uiteen: het doorvoeren van
eenrichtingsverkeer (aanwonenden) en afsluiting voor autoverkeer
(verkeerskundige). Pas als het college van B&W hierin een besluit
neemt dan wordt de route in de navigatiesystemen hierop
aangepast. Zolang deze systemen data ontvangen dat autoverkeer
de brug kan
passeren, zal de
navigatie ook deze
route aanbevelen
in plaats van de
Cronenburgher
brug. Met de
verkiezingen
(maart 2022) in
het vooruitzicht, is
de besluitvorming (variantkeuze) uitgesteld tot na de
coalitievorming. Het bestuur van de dorpsraad en de betrokken
bewoners hadden de hoop dat het voor de zomer 2022 tot een
keuze zou zijn gekomen, helaas duurt dit nog even.

- Fietspad verbinding Loenen met Kanaal
In de ALV (juni 2021) heeft Thea Timmers aangegeven dat De
Fietsersbond wil onderzoeken of er behoefte was aan een nieuw
fietspad in Loenen aansluitend naar het Kanaal. Het bestuur heeft
toen toegezegd de behoefte te willen peilen onder onze leden. Dit
is een poll op de website (www.dorspraadloenenaandevecht.nl)
geworden, aangekondigd in Loenens Nieuws en op de
facebookpagina Inwoners van Loenen. Er hebben 71 mensen
meegedaan aan de poll, waarvan 80% voor een directe
fietsverbinding heeft gestemd. De Fietsersbond gaat hier verder
mee aan de slag.
- Veerpont Nieuwer-Ter-Aa
Namens de dorpsraad en bewoners Loenen aan de Vecht hebben
we als bestuur aan de gemeenteraadsleden van Stichtse Vecht
aangegeven dat het behoud van het veerpont Nieuwer-Ter-Aa van
het grootste belang is. Het is een belangrijke verbinding, van
Loenen aan de Vecht naar Station Breukelen en andere
bestemmingen, naast de toeristische functie. Met deze pont
hebben we een duurzame en groene verbinding in een door een
groot kanaal verdeelde gemeente. Wij steunen uw verzet richting
Rijkswaterstaat ten zeerste. Mocht de pont onverhoopt, en op
termijn, toch komen te vervallen dan pleiten wij voor de realisatie
van een alternatief. We hopen ondanks andere berichtgeving
Rijkswaterstaat openstaat voor heroverweging.
- N201
Sinds half augustus is de Provincie Utrecht gestart met de verlengde
studie waar wordt onderzocht welke maatregelen mogelijk,
wenselijk en haalbaar zijn binnen de opdracht van Provinciale
Staten. In dit kosten-effectievere pakket kunnen niet alle
maatregelen gerealiseerd worden. Ze bekijken welke maatregelen
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een grote bijdrage leveren aan de doelstellingen en hoe die een
plek kunnen krijgen in de plannen voor de N201.
In het tweede kwartaal van 2022 wordt verwacht een nieuw
voorstel aan in Provinciale Staten te kunnen voorleggen. Vanaf
begin mei 2022 staat alle informatie 4 weken op het digitaal
platform www.toekomstN201.nl en kan hierop gereageerd worden.
Namens de dorpsraad zullen wij ook onze inbreng leveren. Over de
voorgestelde maatregelen wordt naar verwachting in het najaar van
2022 een politiek besluit genomen. Daarna starten de
voorbereidingen voor de uitvoering.
- N402
De provincie
onderzoekt of het
mogelijk is om een
aangepast ontwerp
uit te voeren voor de
N402 vanaf de
rotonde bij het dorp
(golfbaan), langs de Heul, naar de N201. Het aangepaste ontwerp is
een ontwerpvariant waarbij het oostelijke fietspad behouden blijft.
Onderzocht wordt of het oostelijke fietspad daarbij iets buiten de
huidige eigendomsgrenzen van de provincie aangelegd kan worden.
Voor dit onderzoek worden er binnenkort ook extra fietstellingen
gehouden op de huidige fietspaden langs de N402. De tellingen
worden gedaan door middel van tellussen. Op 9 mei 2022 worden
de eerste resultaten van het onderzoek besproken met de
Klankbordgroep. Daarna wordt er voor alle andere betrokkenen en
geïnteresseerden een informatiebijeenkomst georganiseerd in
Loenen.

- Cronenburgh IV
Het bestuur van de dorpsraad heeft in de Klankbordgroep
Cronenburgh-4 deelgenomen waarbij in een aantal sessies het
ruimtelijk kader en de participatievoorwaarden zijn bepaald die
daarna door de gemeenteraad zijn vastgesteld. De initiatiefnemer
(lees: projectontwikkelaar) is bezig met de voorbereiding van het
traject dat, wederom met belanghebbenden en geïnteresseerden in
de Klankbordgroep, moet leiden tot een plan.
- Integrale gebiedsvisie
Het bestuur van de dorpsraad heeft bijgedragen aan de
ontwikkeling van de Omgevingsvisie voor Stichtse Vecht. Die zal nu
handvat bieden voor de ontwikkeling van de gemeente en ook voor
Loenen aan de Vecht. Daarbij is het wenselijk om een meer
uitgewerkt idee te krijgen hoe het dorp zich in de komende jaren
zou moeten ontwikkelen en hoe de verschillende projecten daar in
moeten passen.
- Nieuwbouw brandweerkazerne
De brandweerkazerne voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd.
Het bestuur van de dorpsraad heeft meegedacht in de voor- en
nadelen van de varianten die door de gemeente zijn voorgelegd. De
gemeente heeft besloten dat de brandweerkazerne tegen 2025
naar de Heul wordt verplaatst.
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c. Ontmoeten en recreëren
- Fete de France op 26
september 2021
In een warm zomers zonnetje
hebben we een mooie editie van
de Fête de France neergezet in
2021. We zijn trots op de
samenwerking met de gemeente,
de muzikale, horeca en culinaire
ondernemers van Loenen met
wie we dit gezamenlijk hebben
neergezet. Met de "Kerst-inLoenen” loterij hebben we de
verlichte kerstbomen kunnen
financieren.
- Schaaktafels
De schaaktafels zijn door de schaakvereniging neergezet. De
officiële opening vond op 2 oktober 2021 plaats, georganiseerd
door de schaakvereniging.
- Sinterklaas
Vanwege de coronabeperkingen kon de Sinterklaasintocht helaas
niet doorgaan. Loenen was de eerste die haar verantwoordelijkheid
nam en helaas de intocht af moest blazen. Uiteindelijk hebben alle
kernen in Stichtse Vecht de intocht niet door kunnen laten gaan.
- Loenen verlicht
Net als in 2020 hebben we kerstbomen geplaatst langs de
Rijksstraatweg met verlichting om ons dorp een mooi aanzien te
geven. Met medewerking van de ondernemers hebben de kinderen
van de basisscholen mooie versierselen opgehangen om het
feestelijk aan te kleden. In plaats van 6 verlichte kerstbomen (2020)

zijn we uitgebreid naar 13 verlichte
kerstbomen (2021). Met behulp van
verschillende organisaties en inwoners
konden we de kerstbomen ook
daadwerkelijk verlichten, dank daarvoor!

d. Werken en ondernemen
Voor zowel de “Fete de France”, als de
kerstbomen van “Loenen Verlicht” is een nauwe samenwerking
aangegaan met ondernemers uit het dorp.
Eén van de ondernemers heeft aangegeven de huidige
ondernemersvereniging een boost te willen geven. Vanuit het
bestuur van de dorpsraad hebben we hier onze steun aangeboden.
LEDEN:
Ons ledental bestond in 2020 uit 264 personen, op dit moment (11
juni 2022) bestaat ons ledenbestand uit 346 personen.
TOT SLOT:
Na het lezen van dit jaarverslag zult u het met ons eens zijn dat veel
onderwerpen onze aandacht hebben gekregen ondanks corona. Wij
gaan hier gewoon mee door.
Het bestuur van de Dorpsraad Loenen a/d Vecht, juni 2022
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