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Datum: 4 maart 2022  
Aanwezigen  
Gemeente Montfoort:   Jan Peter Chatrou, Jacco van Leeuwen, Marieke Visser, Kathalijne Sluijs 
Werkgroep bewoners De Bleek:  5 leden van de klankbordgroep  
 
In dit tweede overleg tussen de werkgroep en de gemeente zijn de eerste schetsen van De Bleek besproken. De 
bewoners hebben hierbij hun eerste reactie kunnen geven.  
 

• Het verslag van het vorige overleg op 4 februari, is door de deelnemers akkoord bevonden en is 
inmiddels op de website: www.wonenindebleek.nl geplaatst.  

• De bewoners hebben een briefje in de bus gedaan bij alle omwonenden met het verzoek om zich aan 
te melden voor de klankbordgroep bij interesse. 

• De Provincie heeft nog niet ingestemd met de plannen voor uitbreidingslocatie van de Bleek. De 
gemeente zal de plannen binnenkort voordragen ter beoordeling. 

• De werkgroep spreekt hun zorg uit betreffende de verkeerssituatie op het kruispunt bij het bedrijf met 
aanhangwagens. Gemeente zoekt uit of hier afspraken over zijn gemaakt. Hier zijn eerder al klachten 
over binnengekomen en strikt genomen staat dit los van de bouwplannen. Wel worden er momenteel 
verkeerskundige onderzoeken uitgevoerd voor het gehele bouwplan.  

• De stedenbouwkundige laat de eerste schetsen zien in zijn presentatie waarop de werkgroep een 
eerste reactie geeft:  

o De eerste reactie is positief. De werkgroep krijgt het gevoel dat de eerdere suggesties en 
ideeën zijn verwerkt in de eerste schetsen.  

o Een suggestie van de werkgroep is om de mogelijkheden te bekijken voor éénrichtingsverkeer   
o Een andere suggestie is om een Bosman-molentje te plaatsen in het plangebied.   
o Een vraag die gesteld is; komt de ontsluiting sowieso op de provinciale weg of wordt dit 

bepaald op bevindingen te zijner tijd? Antwoord hierop is dat het bouwplan wordt opgedeeld 
in fases. Bij de eerste fase wordt de ontsluiting op de provinciale weg dan nog niet 
gerealiseerd, dit is pas bij de volgende fases.  

o Zorg van één van de bewoners is of er bij hun woning ook groen voor de deur komt en niet 
alleen bij een deel van de woningen.  

• Afgesproken dat we na de 2e meedenkavond een nieuw overleg inplannen met de werkgroep.  
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