
Van:
Aan: Koning  Coen; Griffie  Gemeente Stichtse Vecht
Cc: Info  Gemeente Stichtsevecht
Onderwerp: Kockengen van de kaart geveegd; dit kost klauwen gemeenschapsgeld!
Datum: vrijdag 23 oktober 2020 00:15:02
Bijlagen: shopping.png

prohibited-access-cyclist-moped-tractor.png

Na een aantal meldingen aan de provincie van het verdwijnen van "Stiltegebiedsborden", 
dan wel het verdraaien en dus niet zichtbaar maken daarvan in de omgeving van Kockengen 

was het de beurt aan de vrachtwagenverbodsborden op de Portengense Zuwe om in het niets op te lossen, 
zodat de "heren"hun afval konden dumpen op de te verhogen percelen langs de Bosdijk en Oud Aa, 
t.e.m het storten van (chemisch) boorgruis aan toe, wat liefelijk werd toegedekt met een mooie deklaag; 
van PFAS, was nog nooit van gehoord en van bodemverontreiniging evenmin.
Niet dat de vrachtwagens zich lieten weerhouden om door de verbodsborden heen te rijden, want 
handhaving in dit gebied is nihil.

Ook het negeren van verbodsborden, dan wel het verwijderen daarvan op de Breukelerwaard voor 
tractoren en op de aangrenzende provincialeweg N401 en N212 werd blijkbaar gedoogd, dan niet 
gehandhaafd.

Al eerder berichtte ik dat een debacle als dat van de Nieuwe Weg in het verschiet ligt op de Portgenese 
Zuwe, daar deze weg, zeker de randen, totaal verrot zijn gereden, maar van het verleden wordt blijkbaar 
niets geleerd in deze gemeente; ondanks een uitzending van RTV-Utrecht die daar aandacht aan bestede.



Toeristen zijn blijkbaar niet gewild in de omgeving van Kockengen daar hun informatie stelselmatig 
wordt vernielt; zelfs in brand wordt gestoken.

Op 01-08-2020 constateerde ik dat er een plaatsnaambord van Kockengen was verdwenen;



Gelukkig voor mij, want anders word je ongeloofwaardig en vertrapt in deze gemeente, waren er meer 
meldingen hierover binnengekomen (zie Fiximelding 466638)
Kort daarop heeft de gemeente het speciaal bestelde bord opnieuw geplaatst.

Vandaag de 22ste oktober 2020 constateerde ik dat zowel op de Kerkweg - Portengen alsook op de 
Wagendijk nabij de begraafplaats de plaatsnaamborden alsook op de Wagendijk de totale constructie 
daarvoor met onderborden was verdwenen en nergens op de gemeentelijke website was te vinden dat 
dit in opdracht van de gemeente is gedaan.

Portengen T-kruising Kerkweg
(van de Wagendijk waar niets meer is, is dus geen foto te maken)

Nee, ik verwacht niet dat de gemeente met deze informatie iets gaat doen, 
want tenslotte gaat het over de omgeving van Kockengen en niet over Maarssen, 
maar er kan niet meer gezegd worden dat u, in De Raad en gemeente er niet van wist.

Met vriendelijke groet,

DE paradijsvogel, met nagenoeg geen burgerrechten meer, in de gemeente Stichtse Vecht.






