Nieuwsbrief voor de wijkcomités/ bewonersverenigingen

Gebiedsgericht
werken
Voorwoord Jaap Verkroost
Beste mensen van de wijkcommissies,
Er is in korte tijd veel bereikt, maar er valt ook nog veel
te leren. Dat is in één zin de belangrijkste conclusie
van de evaluatie van onze gebiedsgerichte aanpak.
In oktober/november 2013 zijn alle bewonersgroepen
benaderd voor deze evaluatie. Ruim 70% van de
actieve bewonersgroepen heeft een reactie gegeven.
Dank daarvoor! Het toont uw grote betrokkenheid bij de
leefomgeving en bij onze gezamenlijke inspanningen om
deze aanpak nog verder te verbeteren.
Vervolgens zijn ook de professionele partners
(woningbouwverenigingen, politie en welzijnsinstellingen)
betrokken bij de evaluatie. En tenslotte zijn het bestuur
en de ambtenaren van de gemeente bevraagd. Dit alles
heeft geleid tot een eindrapportage met conclusies en
aanbevelingen vanuit het onderzoeksbureau DSP.

Verbeterpunten pakken we graag op in overleg met onze
partners in de wijk. Er zijn ook opgaven die we samen met
onze eigen organisatie moeten en willen aanpakken.
Half maart neemt het college van B&W kennis van de
eindrapportage van DSP. Daarna komt het rapport
beschikbaar voor bespreking met alle betrokkenen. U kunt
dus de komende periode een uitnodiging verwachten voor
een overleg over hoe we omgaan met de verbeterpunten
uit het eindrapport. Uw bevindingen kunnen dan
meegenomen worden bij het verder ontwikkelen van het
gebiedsgericht werken. Dat wordt een taak voor het nieuwe
college en de nieuwe gemeenteraad in de loop van 2014.
Met vriendelijke groet,
Jaap Verkroost,
coördinerend wethouder gebiedsgericht werken
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Nieuw: Wijkcommissie Op Buuren
en wijkcomité Breukelen St Pieters

Wijkcommissie Op Buuren is van start gegaan en heeft eind februari het samenwerkingsconvenant ondertekend.
Op Buuren als nieuwe woonwijk is bijna klaar. Enkele inwoners, die reeds vijf jaar als een van de eerste bewoners
in Op Buuren wonen, hebben het initiatief genomen om een wijkcommissie op te starten. Het openbaar gebied is
nu bijna volledig in beheer van de gemeente, wat een mooie aanleiding is om ook een wijkcommissie te starten. De
initiatiefnemers waren al langer bezig inwoners te betrekken bij de leefbaarheid door het oprichten van een website.
Dit digitale initiatief hebben zij nu uitgebreid naar een analoog initiatief. Welkom wijkcommissie Op Buuren!
Wijkcomité Breukelen St Pieters kan ook worden toegevoegd aan de lijst met bewonersgroepen. Dit wijkcomité heeft
als aandachtsgebied het buitengebied van Breukelen vanaf het Zandpad tot de Kalverstraat. De groep bestaat uit
bewoners van het Zandpad en uit eigenaren van percelen in de Kievitsbuurt. Een bijzonder gebied met verschillende
belangen. Deze groep wil zich graag inzetten voor dit gebied en ‘ophalen’ wat er onder de bewoners speelt. Ook dit
wijkcomité is van harte welkom!

Proeftuin zelfredzaamheid Nieuwer Ter Aa
De verhouding tussen de gemeente en de inwoners is sterk aan het veranderen. Actief burgerschap,
zelfredzaamheid, eigen verantwoordelijkheid, terugtredende overheid, decentralisaties, Welzijn Nieuwe Stijl. De
inzet van inwoners om het verenigingsleven, de buurt- en dorpsvoorzieningen en de zorg in stand en betaalbaar
te houden, wordt steeds onmisbaarder. Hieronder een mooi voorbeeld hoe de inwoners van Nieuwer Ter Aa met
deze ontwikkelingen aan de slag zijn gegaan.
Het stichtingsbestuur van dorpshuis Ons Genoegen in
Nieuwer Ter Aa heeft het initiatief genomen om plannen te
ontwikkelen voor zelfwerkzaamheid. Deze plannen worden
ondersteund door de klankbordgroep van bewoners van

Nieuwer Ter Aa. Het primaire doel van het stichtingsbestuur
en de klankbordgroep is het in stand houden van de
MFA Ons Genoegen en daarmee de voorzieningen en
faciliteiten die daar worden aangeboden.

Zelfwerkzaamheid bevorderen
Om dit te realiseren wil de klankbordgroep de zelfwerkzaamheid op diverse terreinen (zorg, jeugd, beheer en
onderhoud openbare ruimte, beheer en onderhoud
dorpshuis) bevorderen en toepasselijke gemeentelijke
budgetten overhevelen van de gemeente naar Nieuwer Ter
Aa. Deze gelden worden weer geïnvesteerd in dorpshuis
Ons Genoegen om daarmee de instandhouding van het
dorpshuis te borgen. Bovengenoemde mogelijkheden
worden de komende tijd nader onderzocht en uitgewerkt op
haalbaarheid voor de bewoners van Nieuwer Ter Aa en de
gemeente.
Vragen uitwerken
Op basis van de ideeën uit het dorp worden vragen
uitgewerkt, zoals: Kiest men voor klein beginnen en van
daaruit verder bouwen of wil men breed op alle terreinen
beginnen? Welke organisatievorm past erbij? Welke
partners heeft men nodig? Wie doet wat? Wat verwacht
men van de gemeente? Welke verantwoordelijkheden
willen en kunnen bewoners op zich nemen?
Gezamenlijk leerproces
Binnen de gemeente Stichtse Vecht is Nieuwer Ter Aa het
eerste dorp dat een dergelijk initiatief neemt. De gemeente

Stichtse Vecht heeft dit initiatief als proeftuin aangemerkt,
om te kunnen experimenteren met loslaten, ruimte
geven en inspireren. Deze proeftuin is een gezamenlijk
leerproces, voor zowel de gemeente als de bewoners van
Nieuwer Ter Aa. Het is de bedoeling om het hele dorp
hierbij te betrekken.
Maatwerk
Belangrijk is dat we gezamenlijk, dus gemeente en Nieuwer
Ter Aa, optrekken in deze proeftuin, zodat we elkaar
versterken en er samen een succes van maken. Als blijkt
dat deze proeftuin winst oplevert voor de leefbaarheid in
het dorp, kan deze aanpak ook in andere dorpen worden
toegepast. Uiteraard wel met het nodige maatwerk, want
elke kern heeft zijn eigen mogelijkheden en behoeften.
Wij houden u op de hoogte van de voortgang en verdere
ontwikkelingen. Heeft u ook ideeën over het bevorderen
van zelfwerkzaamheid in uw dorp of kern en wilt u
informatie over de pilot in Nieuwer Ter Aa, neem dan
contact op met:
Irene Huisman, gebiedsregisseur in Nieuwer Ter Aa:
irene.huisman@stichtsevecht.nl of 0346 25 41 82.

Kort nieuws
Verlichting kerktoren
Hervormde Kerk Kockengen
Op donderdag 13 februari jongstleden heeft
gebiedswethouder Jaap Verkroost officieel de nieuwe
verlichting van de Hervormde Kerk in Kockengen in
gebruik gesteld. De nieuwe verlichting is mogelijk
gemaakt door een bijdrage uit het Leefbaarheidsbudget.
In goed overleg tussen het dorpscomité Kockengen
en het kerkbestuur is er een aanvraag bij de gemeente
ingediend. Bij de officiële handeling waren leden
van de Hervormde Kerk, de predikant, leden van het
dorpscomité Kockengen en de gebiedsbeheerder
aanwezig.

Maarssenbroek
40 jaar
In 2014 bestaat de kern Maarssenbroek 40 jaar. Tijdens
de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente stond de
burgemeester stil bij dit heuglijke feit en zette de eerste
inwoner van Maarssenbroek, Bert van de Woude, in het
zonnetje. Er volgt in de loop van het jaar nog veel meer
aandacht voor dit jubileum. In kerkcentrum De Ark zijn twee
bijeenkomsten geweest om met bewoners en organisaties na
te denken over een jubileumprogramma.

Een honderdtal aanwezigen heeft uiteindelijk voor een vijftal
thema’s van activiteiten gekozen:
1) Sport en Spelen
2) Feestweek van 21 september t/m 28 september 2014
3) Woord en Beeld
4) Cultureel en Culinair en
5) Verbinden/Sociale Samenhang.

Wijkfeest
40 jaar Bloemstede: 24 mei
In het kader van 40 jaar Bloemstede organiseert de
wijkcommissie Bloemstede op zaterdag 24 mei 2014
een wijkfeest. Het wijkfeest vindt plaats in nauwe
samenwerking met Bar Bloemstede. De activiteiten voor
jong en oud vinden plaats naast Bar Bloemstede.

Wijkcommissie Antilopespoor
doet mee met NLdoet
Op zaterdag 22 maart 2014 doet de wijkcommissie
Antilopespoor mee met NLdoet.
Met steun van vrijwilligers wordt een aantal plekken
in de wijk voorzien van kleur- en geurrijke planten en
struiken. Ook wil de wijkcommissie bloemzaad strooien
op plekken waar weinig gemaaid wordt om de buurt op
te fleuren.

Op basis van deze thema’s werken bewoners en
organisaties, zoals wijkcommissies, kerken, bedrijfsleven,
Historische Kring Maarssen, maatschappelijke organisaties
en sportverenigingen aan de invulling van de vijf thema’s. Het
wordt een mooi jaar in Maarssenbroek! Nadere informatie:
Gebiedsbeheerder Mario van Dijk: mario.van.dijk@
stichtsevecht.nl of 0346 25 43 93.

Dorpsvisies en uitvoeringsplannen vastgesteld
‘Met de complimenten van de raad’
Sinds het verschijnen van de vorige nieuwsbrief zijn er al weer twee dorpsvisies vastgesteld door de raad. De
dorpsvisies van Nieuwersluis en Loenersloot zijn beide tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen
gemeente en dorpsraden. De gemeenteraad was dan ook onder de indruk van de visies en de betrokkenheid van
de inwoners.
De dorpsvisies, en de analyses die daaraan ten grondslag liggen, zullen straks onderdeel uitmaken van het
dorpsontwikkelingsplan. Een dorpsontwikkelingsplan (DOP, vergelijkbaar met een GOP als het om grotere gebieden gaat)
bestaat uit een analyse, visie en uitvoeringsplan.
Ook goed nieuws is dat het college de uitvoeringsplannen voor Loenen en Maarssenbroek heeft vastgesteld. En er is nog
meer op komst. Naar verwachting zullen voor de zomer ook Nieuwer Ter Aa en Breukelen een vastgesteld uitvoeringsplan
hebben en Nigtevecht een nieuwe dorpsvisie. In 2014 zullen de uitvoeringsplannen opgesteld worden voor Nieuwersluis,
Loenersloot en Vreeland. Ook wordt dit jaar een dorpsvisie gemaakt voor Oud Zuilen en een gebiedsvisie voor
Bethunepolder / Molenpolder / Oud Maarsseveen / Tienhoven. Voor Maarssen-dorp zelfs een visie en een uitvoeringsplan.
We hebben dus al veel bereikt en ook nog genoeg te doen in dit verkiezingsjaar. Wij kijken er alvast naar uit.

Centraal Leefbaarheidsbudget 2014
Alle mensen willen graag in een prettige buurt wonen. Met het centraal Leefbaarheidsbudget, één van de acties
vanuit de kadernota, wil de gemeente dit bevorderen. Hieruit kunnen initiatieven worden gefinancierd.
Voor het Leefbaarheidsbudget 2014 zijn in totaal 77 aanvragen voor fysieke initiatieven van 28 bewonersgroepen of
individuele bewoners ingediend. Tot nu toe zijn 10 aanvragen voor sociale initiatieven door 7 bewonersgroepen ingediend.
Alle aanvragen zijn beoordeeld op realiteit en haalbaarheid, in nauw overleg tussen alle betrokken ambtelijke deskundigen.
Daarbij is gekeken of de initiatieven passen binnen het reguliere beleid, al dan niet betaald kunnen worden uit de reguliere
begroting en uitgevoerd kunnen worden in het lopende jaar.
Vier categorieën
Vervolgens ontstaan na besluitvorming door het college vier categorieën:
1. Honoreren vanuit het centraal Leefbaarheidsbudget. Er is geen ruimte voor realisatie binnen de reguliere begroting.
2. Honoreren vanuit de reguliere begroting. Deze initiatieven behoren tot de reguliere werkzaamheden 			
(verkeersmaatregelen, groenreconstructies, aanpassen speelterreinen).
3. Meenemen in nog te ontwikkelen plannen. Deze initiatieven hebben betrekking op nog te ontwikkelen beleid of waarvan
de uitvoering pas in 2015 kan plaatsvinden.
4. Afwijzen vanwege niet passend in het beleid of vallend buiten de verantwoordelijkheid van de gemeente.

Categorie

Aantal aanvragen

Voorbeelden

1

29 initiatieven ingediend door 22
bewonersorganisaties

- Kockengen: Gereedschap natuurgroep Kockengen
- Nieuwer Ter Aa: Twee pontons en kanorekken t.b.v. het
kanoproject
- Loenen aan de Vecht: Aanleg hondentrimbaan
- De Reizende Man: Omzetten van de huidige vijver in een
ecologische vijver
- Zandweg-Oostwaard: Onderhoud tuinhuisje Commelinhof
- Op Buuren Buiten: Aanleg van snelheidsbegrenzers op de
Sluysoort

2

15 initiatieven ingediend door 10
bewonersorganisaties

- Antilopespoor: Extra parkeervakken langs de buurtweg richting Waterstede
- Bisonspoor: Egaliseren van de bovenlaag van de jeu de boules baan
- Loenersloot: Plaatsen van een open afdak bij bushalte Rijksstraatweg
- Op Buuren Dorp: Aanleg extra parkeerplaatsen en blauwe zone Homan
van der Heide plein

3

14 initiatieven ingediend door 8
bewonersorganisaties

- Antilopespoor: Parkeerplaatsen voor bedrijfsbusjes in de wijk
- Zebraspoor: Drie initiatieven gericht op spelen (kleine voetbaldoeltjes,
rubbermatten, glijbaan)
- Breukelen Midden: Ondergrondse afvalcontainers Herenstraat
- Nieuwer Ter Aa: De Dorpsmoestuin

4

19 initiatieven ingediend door 6
bewonersorganisaties

- Antilopespoor: Aanbrengen van een babyschommel in een
kinderspeelplaats
- Spechtenkamp: Betegelen/asfalteren van voetpad bij de vijver
- Breukelen Midden: Aanleg buitenlampen met bewegingssensor in
achterpaden de Poel
- Maarssen-dorp: Aanleg voetgangersoversteekplaats Breedstraat

Ook een initiatief indienen?
Heeft u een idee om uw woonomgeving te verbeteren
(fysieke leefbaarheidsinitiatieven) op het gebied van
speelruimte, zwerfvuil, verkeer, groen, straatmeubilair,
wegen of pleinen? Ieder initiatief kan worden ingediend.
Inwoners kunnen ideeën of initiatieven aanmelden bij u
als dorpsraad of wijkcommissie. De gebiedsbeheerders
kunnen wijkcommissies helpen om ideeën verder te
brengen. Na een presentatie wordt gekeken of het idee
haalbaar is. Tenslotte besluit het college van B&W welke
initiatieven voor een bijdrage in aanmerking komen. De
sluitingsdatum voor het indienen van ideeën voor 2015 is
30 september 2014. Initiatieven die later worden ingediend,
schuiven door naar het volgende jaar.
Nieuwe ideeën om mensen bij elkaar te brengen (sociale
leefbaarheidsinitiatieven) kunnen gedurende het gehele
jaar ingediend worden.
Voor de criteria van het centraal Leefbaarheidsbudget kijkt
u op www.stichtsevecht.nl
onder inwoners, iets melden, idee voor mijn wijk.

Opschoondag 2014
De Landelijke Opschoondagen vinden dit jaar op vrijdag
28 maart en zaterdag 29 maart plaats. Ook de gemeente
Stichtse Vecht doet hieraan mee. De 34 bewonersgroepen
zijn al dan niet in samenwerking met de scholen door de
gemeente gevraagd om aan de Opschoondagen mee
te doen. Inmiddels zijn er al 20 aanmeldingen binnen,
vier meer dan vorig jaar. De gemeente ondersteunt de
Opschoondagen met de organisatie, publiciteit en het
beschikbaar stellen van opruimmateriaal. Ook steken de
leden van het college van burgemeester en wethouders de
handen uit de mouwen.
Naast de bewonersgroepen doet de gemeente ook
een beroep op individuele bewoners om mee te doen.
Het schoonhouden van wijken en kernen is niet alleen
een zaak van de gemeente. Bewoners moeten ook hun
verantwoordelijkheid nemen. Scholen, bewoners en
bewonersgroepen die mee willen doen, kunnen contact
opnemen met de gebiedsbeheerder:
Mario van Dijk: mario.van.dijk@stichtsevecht.nl
of 0346 25 43 93.

Colofon
Deze nieuwsbrief is een digitale uitgave van de
gemeente Stichtse Vecht.
Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen
Telefoon: 14 0346
Teksten: gemeente Stichtse Vecht
Vormgeving: drukkerij Van Werkhoven
Uitgave: maart 2014
Wilt u meer weten? Kijk op www.stichtsevecht.nl.

