
Nieuwsbrief Pauwenkamp oktober 2022 

                Leden wijkcommissie Pauwenkamp                      

Wijktafel Pauwenkamp 
 

Donderdag 24 november 2022 wordt om 20.00 uur de 
wijktafel Pauwenkamp gehouden in Het Niftarlake 
College, ingang locatie brugklas. De inloop is vanaf 
19.30 uur. 
 
Agenda: 
- opening door de voorzitter Pauwenkamp 
- mededelingen van de wijkcommissie 
- bewoners aan het woord 
- pauze 
- informatie Stichting Duurzame Vecht 
 
Energiestress, energierekening, energie-armoede, 
energietoeslag…. Als je het nieuws een beetje volgt, 
kan er maar een thema centraal staan: energie 
besparen!   
  
Het centrale thema op deze avond is energie 
besparen. Aan bod komen onder andere isolatie, 
zonnepanelen en (hybride) warmtepompen. Ook 
inzicht in energieverbruik, kleine maatregelen om 
energie te besparen en duurzaamheidsleningen 
worden behandeld. Voor eigenaren en huurders is het 
een interessante bijeenkomst.  
 
- sluiting rond 21.30 uur 
 

Groen en schoon 
Pauwenkamp 

Inmiddels zijn er vijf ‘groen 
zelf beheer’ projecten in de 
wijk. De bewoners maken de 
wijk groener en mooier. 
Daarnaast zijn er ook 
bewoners die gedeelten van 
de wijk schoonhouden. 
Compliment voor deze 
Pauwenkampers. 
 
 

Wijkfeest 26 augustus 2023 
45 jaar Pauwenkamp 

 
In de komende vergadering 
op 12 januari 2023, worden 
de eerste plannen besproken 
voor het  wijkfeest op 26 
augustus 2023 in 
Pauwenkamp. Wij zijn voor 
het organiseren op zoek naar 
bewoners die mee willen 
denken en helpen om er een 
mooie dag van te maken. 
Aanmelden kan bij Mario van 
Dijk, Pauwenkamp 112 

Op de achterzijde van deze 
nieuwsbrief vindt u een flyer 
welke u vóór uw raam kan 
hangen als u mee wilt doen. 
 



De Kristal  
Op dinsdagavond 8 november as. organiseert de Kristal een bijeenkomst met buurtbewoners. De 
school nodigt omwonenden uit om mee te denken hoe er samen voor gezorgd kan worden dat de 
verkeersituatie zo prettig en veilig mogelijk is en blijft. De avond begint om 19.30 uur en eindigt rond 
21.00 uur. De school hoopt op een grote opkomst.  
De borden voor de ‘Kiss and Ride’ strook bij de Kristal zijn door de gemeente geplaatst. De leiding van 
de school heeft de ouders hierop attent gemaakt. Op deze manier is de verwachting dat er minder 
parkeerproblemen ontstaan tijdens het brengen en halen van de kinderen. Op het wegdek worden 
binnenkort markeringen aangebracht.  
 
Ondergrondse containers 
De beleidsadviseur Ontwikkeling  Leefomgeving en Economie stuurde onderstaand bericht op de vraag 
wanneer de ondergrondse containers geplaatst gaan worden: 
 
Plaatsing zal in 2022 niet meer gaan gebeuren. Eerst moet nog het ontwerp locatiebesluit worden genomen voor 
Maarssenbroek en Kockengen. En de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzendoor de inwoners. Deze 
zienswijzen moeten vervolgens verwerkt worden met daarna het definitieve besluit en beroepstermijn en 
vervolgens plaatsing. De verwachting is dat we dan al (ver) in het tweede kwartaal van 2023 zullen zitten maar 
dit is nog steeds louter een inschatting.  
 

Mededelingen  
- In de wijk hangen twee AED’s. De elektronen zijn kort geleden gratis vervangen 
- Gebiedsgericht werken. Ontwikkelingen gemeente afwachten 
- Jeu de boules veld nieuw leven inblazen? Aanmelden bij Willem Bosch, PK 173 
- De wijkcommissie wacht nog steeds op een reactie van de gemeente over het beleid rond  

kinderspeelplaatsen 

 

Hang deze flyer voor uw 
raam als u mee wilt doen!  
De kinderen komen langs 
om iets lekkers te halen! 


