
Van: Reinette Thiadens [mailto:r.thiadens@hetnet.nl]  
Verzonden: woensdag 22 oktober 2014 14:40 
Aan: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht 
Onderwerp: lokatie waterbed oud over tussen 148 en 152 
 
 
     A.S. dinsdag wil ik graag spreken over de inhoud van de brief ,die ik 3 juni verstuurde maar waar ik 
nog geen antwoord heb gekregen. 
Hierbij stuur ik u deze brief nogmaals.Zoudt u deze brief onder alle raadsleden kunnen 
verspreiden?Alvast hartelijk dank voor de moeite . 
 
Aan het college van B en W en de Gemeenteraad van de Stichtse Vecht, 
 
De reden dat ik U allen namens de Glashut bewoners schrijf is de volgende:Wij glashutbewoners 
wonen op een prachtig plekje en genieten dagelijks van de Vecht en de natuur.De Glashut ligt op Oud 
Over120t/m 150. 
Bij de Restauratie van onze Woningen is afgesproken  (door Wijlen Job Leicher)om het parkeren bij 
onze woningen op de weg voor onze huizen te vermijden.Dit is zelfs in de eigendomspapieren van de 
woningen vastgelegd. 
Bijna Alle bewoners hebben daarom 1 of 2 parkeerplaatsen (garages) op eigen terrein. 
Na de bocht van de glashut konden we tot nu toe gebruik maken van 2 parkeerplaatsen en wat 
verderop bij het plekje Waterbed zijn er nog 3 plekken,waar wij konden parkeren(ons bezoek) 
Afgezien van het kunnen parkeren geeft die plek van 3 bij het Waterbed ook nog een 
uitwijkmogelijkheid voor zwaar verkeer zoals Campina Auto's of dikke tractoren. 
 
Sinds kort is het terrein eigendom geworden van de provincie(voorheen van de Heer Flogel). 
De provincie is van plan om van het  terrein Waterbed een rekreatie plek te maken voor de burger. 
De Provincie wil het gebied geven aan de burger. 
De Provincie wil daarom alle parkeerplekken weghalen en in plaats daarvan bankjes plaatsen met 
hefbomen e.d. 
Door het weghalen van deze parkeerplaatsen zal de parkeerdruk op de weg toenemen en dat doet 
niet alleen af aan de visuele kwaliteit van deze bijzondere locatie maar  levert ook problemen  op door 
de aanwezige scherpe bocht en voor de grote machines, en  voor het Vrachtverkeer en voor tractoren 
e.d. 
 
Als je de huidige 3 parkeerplekken bij het waterbed laat bestaan en uitbreidt naar 5 plekken dan doe 
je geen afbreuk aan de natuurwaarde van de locatieWaterbed,die door de Provincie komend jaar 
wordt heringericht en zo voorkom je ook de onveiligheid ,die ontstaat om de uitwijk . 
mogelijkheden weg te halen. 
Ik hoop dat u begrip heeft  voor onze oproep ,die ook voor veiligheid belangrijk is.Gaarne wil ik U 
persoonlijk ontvangen en u de situatie laten zien. 
 
Namens de glashut bewoners , 
 
Reinette Thiadens 
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