
KVU vergadering vrijdag 4 oktober

1. Agenda vaststellen (punt 2 en 3 alleen “naar aanleiding van”)
2. Mededelingen / ingekomen stukken / reacties (zie aparte e-mailbijlage)
3. Afsprakenlijst vorige keer doornemen 

4. MKBA – symposium van woensdag en contacten voor MKBA A27
5. Maatregelenpakket Gezonde Lucht: beslissing Raad do. 3 oktober.
6. Lezing Jos zondag – 40 jaar burgerparticipatie en A27

7. Agenda onderwerpen voor volgende keer vaststellen. 

8. Communicatie (1e drie aanstippen na 17u, rest alleen ter info)
• Bijeenkomst Voorontwerp Mobiliteitsplan op Provinciehuis (Cor is geweest).
• Media aandacht voor de Amelisweerd lezingen, o.m. meer Weekkrant  ,   't Groentje en 

Milieucentrum. Verder ook via Facebook (evenement) en twitter. 
• 2e MKBA blog van Gerard staat online (over nulvariant MKBA).
• Olivier heeft een artikel geschreven over het Leenfiets rapport – insteek beter benutten 

randstations. Komt in Doorloper, website Fietsersbond Utrecht en onze eigen site. 
Woensdag stond al een artikeltje in De Telegraaf; GL-Utrecht reageert positief.

• Chronologiestukken van Jan en openbaar Hei-dag verslag moeten nog een plekje op de 
website krijgen. Voor volgende week op de to-do lijst. 

9. Nieuws (alleen ter info)
• Gemeente start met pilot goedkoop parkeren Damstraat / Kanaalstraat: Parkeren wordt 

het eerste half uur (onder winkeltijden) goedkoper in Kanaalstraat en zijstraten: 20 cent. 
Na een half uur weer normaal tarief (v.a. 2 euro). De nota stallen en parkeren biedt de 
mogelijkheid om te variëren met tarieven. Dit is daar het eerste voorbeeld van. 

• Promotie Universiteit Wageningen: “Niet kankerverwekkende stoffen in de lucht maar 
fijnstof zorgt voor de meeste slachtoffers. Medisch milieukundige Loes Geelen 
ontwikkelde een nieuwe manier om de gevaren van milieuvervuiling te bepalen: het 
werkt beter om verloren levensjaren bij elkaar te tellen, dan te kijken of de milieunormen 
worden gehaald.” Zie persbericht. 

10. Doorlopende agenda (aanvullen en ter info)
• Zo. 6 en 20 oktober: Amelisweerd lezingen in het MOA, 14.45 uur. 
• Dinsdag 8 oktober: Bijeenkomst Fietsberaad over inzet Fietsersbonden voor de 

gemeenteraadsverkiezingen 2014. Discussie-bijeenkomst over praktijkervaringen van 
Fietsersbondleden en "fiets-ambtenaren". Meer info en aanmelden via fietsberaad.nl

• Donderdag 21 november: Nationaal Fietscongres in Helmond. Nationaal Fietsontbijt tussen 
07.30 en 09.00 uur; Opening om 09.00 uur. Zie nationaalfietscongres.nl

• Maandag 25 november: MIRT debat in de Tweede Kamer. 10 tot 18u. Onderwerp zijn alle 
infrastructurele projecten, milieuzaken, ruimte en transport. Zie agenda. 

• Wo. 5 febr 2014: Algemeen  Kameroverleg Leefomgeving. 10-13u, Thorbeckezaal. Agenda: 
geluid, RIVM-NO2 metingen, bromfiets-emissies, voortgang NSL. Zie Agenda. 

11. Wvttk en Rondvraag
• Jan (van vorige week): Gemeente heeft twee enquêtes over vrijwilligerswerk: één vanuit 

vrijwilliger (NB: laadt bij mij niet in Explorer), één vanuit vrijwilliger + organisatie). Wie doet 
mee / vult in?

http://www.deweekkrant.nl/artikel/2013/oktober/02/lezingen_over_amelisweerd
http://www.surveymonkey.com/s/uvo2013organisaties
http://www.surveymonkey.com/s/utrechtsevrijwilligersonderzoek2013
http://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/commissievergaderingen/per_commissie/details.jsp?parlisnummer=2013A01879&dayofweek=&his=
http://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/commissievergaderingen/per_commissie/details.jsp?parlisnummer=2013A02136&dayofweek=&his=
http://www.nationaalfietscongres.nl/programma/
http://www.fietsberaad.nl/index.cfm?lang=nl&section=Bijeenkomsten&mode=detail&eventYear=2013&itemTitle=De+inzet+van+de+Fietsersbond+voor+gemeentelijk+fietsbeleid
http://www.fietsberaad.nl/index.cfm?lang=nl&section=Bijeenkomsten&mode=detail&eventYear=2013&itemTitle=De+inzet+van+de+Fietsersbond+voor+gemeentelijk+fietsbeleid
http://www.vriendenvanamelisweerd.nl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=67&Itemid=72
http://www.ru.nl/@918215/pagina/
http://utrecht.groenlinks.nl/node/102096
http://www.mkba-informatie.nl/opinie-en-debat/blogs/gerard-cats1/
http://www.mcu.nl/action/events/item/1020/lezing:-het-gewicht-van-asfalt-en-natuur,-utrecht.html
http://www.groentje.nl/www/index.cfm?page=artikel&artid=13276

