Nieuwsbrief voor de wijkcomités/ bewonersverenigingen

Gebiedsgericht
werken
Voorwoord Jaap Verkroost
Gebiedsgericht werken gaat nieuwe fase in
Beste mensen van de wijkcommissies, dorpsraden en
bewonersgroepen,

de instrumenten, de samenwerking met de partners in de
wijk en de handelwijze van de gemeentelijke organisatie.
Nog meer moeten we de inwoners centraal stellen bij al
ons handelen.

Met het aantreden van de nieuwe gemeenteraad en het
nieuwe college start ook een volgende fase van het gebiedsgericht werken. Deze manier van werken heeft ons veel
opgeleverd, zo maakte de evaluatie duidelijk. Maar het kan
nog beter en daar gaan we aan werken. Fijn dat zoveel
bewonersgroepen in onze kernen en wijken actief meedoen.
We hebben een gezamenlijk doel: vitale en leefbare gemeenschappen, waar het prettig wonen, werken en vertoeven is.

Ik ben ervan overtuigd dat we met elkaar goede stappen
kunnen maken om de gebiedsgerichte werkwijze verder te
verbeteren. Iedereen die hierbij betrokken is, wil ik bedanken
voor alle vrijwillige inzet en enthousiasme. En voor alle
vakantiegangers en thuisblijvers: een fijne zomerperiode
gewenst! Ik hoop u in het najaar te mogen ontmoeten bij ons
bezoek aan de kernen of bij een van de vele andere
activiteiten in onze mooie gemeente.

Tijdens de platformbijeenkomsten hebben we met elkaar
gesproken over de evaluatie en kon u kennismaken met de
nieuwe gebiedswethouders. Zelf heb ik ook weer nieuwe
gezichten in de dorpsraden en wijkcommissies gezien. Net
zoals het stokje wordt doorgegeven in het college, geldt dat
ook bij de bewonersgroepen. Goed om te zien! Verderop
in deze nieuwsbrief kunt u ook nog nader kennismaken
met de collegeleden. En in het najaar kan dat live, want we
gaan opnieuw als college van B&W alle kernen langs.
Om elkaar te ontmoeten en te spreken over actuele zaken.

Met vriendelijke groet,

Achter de (gemeentelijke) schermen zijn wij druk bezig om
het ‘gebiedsgericht werken 2.0’ vorm te geven. Uitganspunt
is het goede te behouden en te verbeteren wat beter moet en
kan. We kijken naar de visie op het gebiedsgericht werken,

Jaap Verkroost,
coördinerend wethouder gebiedsgericht werken.
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Op weg naar ‘Gebiedsgericht werken 2.0’
Tijdens de onlangs gehouden platformbijeenkomsten in het kader van gebiedsgericht werken is een toelichting
gegeven op de evaluatie van het gebiedsgericht werken en de doorontwikkeling ervan. Een verdere verbetering
van de werkwijze is gewenst en wordt raadsbreed ondersteund.
De komende maanden gaan we hard aan de slag om de
koers voor gebiedsgericht werken voor de komende vier
jaar uit te zetten. Deze doorontwikkeling vindt plaats op vier
thema’s:
1.	De nieuwe gemeenteraad en het college van B&W
moeten duidelijke contouren vastleggen voor het
gebiedsgericht werken en de participatie.
2.	
Daarnaast gaat de gemeente met de bewonersgroepen
in gesprek over verbetering van de instrumenten die
ingezet worden voor gebiedsgericht werken:
samenwerkingsconvenanten, dorpsvisies, actieplannen
en leefbaarheidsbudgetten.
3.	Ook met de professionele partners in de wijk gaat
de gemeente aan tafel over een verbetering van de
samenwerking.
4. Het vierde spoor betreft de gemeentelijke organisatie.

	Hier gaat de gemeente aan de slag met een interne
omslag in bewustzijn en houding richting de inwoners.
De wensen en behoeften van inwoners moeten
centraal staan in al het ambtelijke handelen. Vroegtijdige informatie moet veel meer aandacht krijgen.
Tijdens de platformbijeenkomsten hebben we gepeild of
de aanwezigen zich herkenden in de uitkomsten van de
evaluatie. Onderwerpen waar geen consensus over was,
werden in een verdiepingsdiscussie verder besproken.
Dit leidde tot leuke en interessante discussies. Met de
uitkomsten van deze drie bijeenkomsten en bijeenkomsten
die volgen na de zomer geven wij invulling aan het nieuwe
gebiedsgericht werken 2.0. Het is de bedoeling eind van
het jaar nieuwe convenanten voor de periode 2015-2019
af te sluiten. We houden u op de hoogte.

Eind 2014 hebben alle kernen een dorpsvisie!
Een belangrijke stap voor het behoud van de identiteit en leefbaarheid van de kernen
Er is het nodige goed nieuws te melden op het terrein van dorpsontwikkelingsplannen. Zoals wellicht bekend,
bestaat een dorpsontwikkelingsplan (DOP) uit een dorpsanalyse, een dorpsvisie en een uitvoeringsplan.
Op basis van een DOP worden belangrijke activiteiten voor de leefbaarheid en vitaliteit van het dorp vastgelegd
en afgesproken.
Een dorpsvisie is een mooie basis om toekomstige wensen en behoeften van een kern in beeld te houden. Maar daar
moet je vervolgens ook concreet mee aan de slag, daarom worden er uitvoeringsplannen voor de komende vijf jaar
gemaakt. De partners die een rol moeten spelen bij de uitvoering van het dorpsplan, worden op die manier gecommitteerd
aan de gezamenlijke doelstellingen. Soms is dat de gemeente die iets aan de buitenruimte moet doen, soms is dat een
woningbouwvereniging die iets met haar woningen gaat doen, soms is het een zorginstelling die zaken voor het dorp
oppakt, soms is het de dorpsraad zelf die activiteiten gaat ontplooien. En altijd is het mooi als diverse partijen de handen
ineenslaan om gezamenlijk een activiteit of een project van de grond te krijgen.
Stand van zaken plannen
De dorpsraden van Breukelen en van Nieuwer Ter Aa hebben in nauwe samenwerking met de gemeente de
uitvoeringsplannen voor deze twee kernen opgesteld. In Vreeland wordt binnenkort ook een start gemaakt met het
opstellen van een uitvoeringsplan voor deze kern. Dit wordt gedaan door de net nieuw geïnstalleerde dorpsraad van
Vreeland. De kern Nigtevecht heeft een nieuwe dorpsvisie opgesteld voor de komende tien jaar en maakt nu ook een start
met het uitvoeringsplan. In Maarssen-Dorp wordt samen met een daarvoor opgerichte klankbordgroep voor het eerst een
dorpsvisie ontwikkeld. De verwachting is dat deze voor het einde van het jaar is afgerond. In Tienhoven-Oud Maarsseveen,
Maarsseveen-Molenpolder en Bethunepolder is de werkgroep “visie Tienhoven en omgeving” samen met de gemeente aan
de slag gegaan met een dorpsvisie. Hiervoor zijn huis aan huis enquêtes verspreid in het hele gebied. Er zijn maar liefst
340 ingevulde formulieren teruggestuurd, een response van ruim 35%. De intentie is dat ook deze dorpsvisie voor het eind
van het jaar is afgerond. Hetzelfde geldt voor Oud-Zuilen, waar vertegenwoordigers van de diverse groepen in het dorp
samen met de gemeente de visie aan het ontwikkelen zijn.
Compliment
Groot compliment aan alle actieve dorpsraden voor de inzet die zij plegen om het dorp ook in de toekomst leefbaar en
vitaal te houden. Alle dorpsvisies worden uiteindelijk openbaar en vastgesteld door de gemeenteraad, zodat de visies een
formele status krijgen als toekomstig kader voor het dorp. Ter inspiratie is het wellicht eens leuk om elkaars dorpsvisies te
lezen. Ze zijn op te vragen bij de gebiedsregisseur. Wanneer alle dorpsvisies eind 2014 gereed zijn, gaat de gemeente deze
naast elkaar leggen om te kijken of er nog rode draden en gemeenschappelijke belangen voor (clusters van) kernen uit te
halen zijn. Het biedt inspiratie en het is ook nuttig om van elkaar te leren.

Uitvoeringsplan Nieuwer Ter Aa 2014/2015

Uitvoeringsplan Nieuwer Ter Aa
2014 /2015
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Kennismaking met de gebiedswethouders en
waarnemend burgemeester
Nieuwe kernentour op komst
Op 22 april jl. zijn Franko Zivkovic-Laurenta, Pieter de Groene, Eric Balemans, Jaap Verkroost, Vital van der Horst
en Henk van Rhee officieel geïnstalleerd als wethouder van gemeente Stichtse Vecht. Drie van hen zijn nieuwe
gezichten in het college, de andere drie kent u nog van de afgelopen drie jaar. Mevrouw Liesbeth Spies is per
dinsdag 8 juli benoemd tot waarnemend burgemeester.
Liesbeth Spies vervangt Mirjam van ’t Veld tot er een nieuwe opvolger is. Zij was eerder o.a. minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties (2011-2012), gedeputeerde in Zuid-Holland en lid van de Tweede Kamer voor het CDA.
Naar verwachting zal een nieuwe burgemeester uiterlijk in het voorjaar van 2015 kunnen worden benoemd.
Nieuwe kernentour
In het najaar start het college met een nieuwe tour langs
de kernen, om te bespreken en ontdekken hoe het
gebiedsgericht werken uitpakt en hoe de inwoners het
ervaren. De kernentour biedt tegelijkertijd de mogelijkheid
voor de burgemeester en de nieuwe wethouders om nader
kennis te maken met de kernen en de bewoners.
Liesbeth Spies, waarnemend burgemeester
“Stichtse Vecht is een prachtige groene gemeente, waar
het volgens mij heel prettig wonen en leven is. Dat wil
iedereen natuurlijk graag zo houden. Het koesteren van de
eigen identiteit van de dorpen en kernen is daarin volgens
mij een voorwaarde. Het nieuwe gemeentebestuur wil
hierin blijven investeren. Daarnaast hecht ik veel waarde
aan de zorg voor de openbare orde en veiligheid. Ik wil dat
de mensen in deze gemeente
zich veilig kunnen voelen. Het
leukste van burgemeester zijn,
is het contact met de inwoners.
Ik kijk uit naar de kernentoer
die in dit najaar van start gaat.
De wethouders en ik gaan dan
bij elk van de 12 kernen langs.
We willen graag weten wat er
speelt, welke vragen mensen
hebben en hoe we hen van
dienst kunnen zijn.”
Franko Zivkovic-Laurenta, gebiedswethouder
Maarssen-Dorp
“Stichtse Vecht is een bijzondere gemeente waar je in alle rust
kunt genieten van mooie natuur- en recreatiegebieden, maar
waar je ook alle voordelen van de twee grote steden Utrecht
en Amsterdam binnen handbereik hebt. Ik vind het ideaal om
hier te wonen. Als wethouder ben ik verantwoordelijk voor
de portefeuilles ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en
monumenten. Ik vind het ook erg
leuk dat ik gebiedswethouder ben
van Maarssen-Dorp. Voor mij
is dit een uitstekend manier om
mijn nieuwe woonplaats te leren
kennen, want ik ben onlangs
van Breukelen naar Maarssen
verhuisd. Ik hoop vaak op straat
te worden aangesproken door
mijn nieuwe medebewoners van
dit mooie dorp.”

Henk van Rhee, gebiedswethouder Oud-Zuilen,
Tienhoven en Nigtevecht
We geven de tweede nieuweling wethouder Henk van
Rhee het woord. Hij is geboren ‘Stichtse Vechter’ en
woont in Nieuwer Ter Aa. Een unieke gemeenschap waar
volgens Van Rhee de participatiemaatschappij ‘live’ aan
het werk is te zien. Stichtse Vecht ziet hij als de groene
en landelijke enclave tussen Amsterdam en Utrecht, en
een unieke verzameling van kernen rond de Vecht. “Mijn
eerste opdracht is om vanuit
de portefeuille Wmo samen
met de collega-wethouders
Verkroost en Van der Horst het
sociaal domein nieuw vorm
te geven. De zorg voor elkaar
en met elkaar moeten we
waar het mogelijk en nodig is,
nieuw leven in blazen. Ook de
portefeuille natuur en landschap
biedt kansen om Stichtse Vecht
verder vorm te geven.”
Eric Balemans, gebiedswethouder Loenen aan de
Vecht
Eric Balemans is de derde nieuwe wethouder. “Mijn komst
naar Stichtse Vecht was verrassend, ook voor mijzelf.
De VVD zocht een nieuwe wethouder van buiten de
gemeente en kwam zo bij mij in Utrecht terecht. Ik koester
de eigenheid van alle wijken en kernen en ben iemand die
zoekt naar mogelijkheden waardoor dingen wèl kunnen.
Die manier van werken heb ik
geleerd in het bedrijfsleven.
Daarom past mijn portefeuille
goed bij mij, met onder meer
financiën, handhaving, beheer
van de openbare ruimte en
deregulering. Bij beheer
openbare ruimte kies ik voor
een pragmatische en zakelijke
aanpak waarbij inwoners
meedenken over de aanpak
van een probleem.”
Jaap Verkroost, coördinerend gebiedswethouder en
gebiedswethouder van Kockengen, Nieuwer Ter Aa,
Loenersloot en Vreeland
Wethouder Jaap Verkroost is een van de ‘oudgedienden’.
Hij gaat zijn talent om mensen met elkaar te verbinden de
komende vier jaar inzetten om het gebiedsgericht werken

en het sociaal domein verder te ontwikkelen en om ervoor
te zorgen dat inwoners die het op eigen kracht niet redden
tòch hulp krijgen. Dit ondanks het feit dat het rijk minder
geld beschikbaar stelt voor de taken die zij overhevelt naar
de gemeenten op het gebied
van (jeugd-)zorg, werk en
ondersteuning. “De afgelopen
drie jaar is gebleken dat onze
inwoners enorm betrokken
zijn bij hun leefomgeving en
bij elkaar. Ik ben blij dat we
werk hebben gemaakt van het
‘gebiedsgericht werken’. Mede
daardoor zijn we erin geslaagd
om ruimte te laten voor de
eigenheid en de identiteit van
de verschillende kernen.”
Pieter de Groene: gebiedswethouder Breukelen en
Nieuwersluis
Pieter de Groene is ook een
bekend gezicht. Woonachtig
in Breukelen, en daarvoor in
Nieuwersluis, Maarssenbroek
en Maarssen-Dorp. Hij
maakt voor een tweede
opeenvolgende periode deel uit
van het college van B&W. Met
verkeer, water, gemeentelijke
huisvesting, onderwijs en
participatie heeft hij deels
dezelfde portefeuille. “Daarmee

wil ik samen met inwoners, raad en college voortbouwen
op de basis die het vorige college heeft gelegd. Zo moet de
gemeentelijke rol in burgerparticipatie en burgerinitiatieven
de komende tijd breed in de praktijk worden gebracht.”
Economische zaken, recreatie, toerisme en cultuur én
regionale samenwerking zijn nieuwe portefeuilles. “Ik heb
een passie voor ondernemerschap en alles wat met water
(-sport) te maken heeft.”
Vital van der Horst: gebiedswethouder Maarssenbroek
Wethouder Vital van der Horst is ook een van de
‘oudgedienden’. “In mijn portefeuille zijn drie zaken
belangrijk: meedoen, meedoen en meedoen. Ik
wil bereiken dat iedereen kan meedoen in onze
samenleving binnen zijn of haar mogelijkheden. Dat is
een belangrijke rode draad met sociale zaken, sport en
de nieuwe Participatiewet in mijn portefeuille. Verder
wil ik blijven werken aan een goede infrastructuur voor
de buitensporten, want sporten is gezond en verbindt.
Nieuw in mijn portefeuille is maatschappelijk vastgoed,
waarmee we kunnen sturen
op de leefbaarheid en
het voorzieningenniveau
per kern. Ik blijf
gebiedswethouder voor
Maarssenbroek, dat ik in
de vorige periode goed heb
leren kennen. Een kern
met grote bestuurskracht
bij de wijkcommissies en
zeer actieve en creatieve
bewoners.”

Centraal Leefbaarheidsbudget 2014 en 2015
Iedereen wil graag in een prettige buurt wonen. Met het centraal Leefbaarheidsbudget, één van de acties vanuit
de kadernota gebiedsgericht werken, wil de gemeente dit bevorderen. Hieruit kunnen initiatieven worden
gefinancierd.
Het centraal Leefbaarheidsbudget kent een post voor sociale initiatieven en een post voor fysieke initiatieven. De initiatieven
gericht op een sociale activiteit, zoals wijkfeest, wijkbarbeque, sportdag of kinderactiviteiten, kunnen het hele jaar 2014 nog
worden ingediend. De initiatieven gericht op de fysieke leefomgeving, zoals verkeer, groen en spelen, kunnen voor dit jaar
2014 niet meer worden ingediend. Wel voor het volgend jaar 2015. Dit moet dan geschieden vóór 1 oktober 2014.
Ingediende initiatieven
Ook in 2014 zijn weer een groot aantal bewonersinitiatieven ter verbetering van de woon- en leefomgeving ingediend. Van
de 12 kernen hadden er 8 één of meer initiatieven ingediend. Uiteindelijk kwam de score op 77 initiatieven uit. Daarvan zijn
er 29 gehonoreerd met een bijdrage uit het centraal Leefbaarheidsbudget, 15 met een bijdrage uit het reguliere budget, 14
initiatieven zijn in afwachting van beleid hierop en 19 zijn afgewezen. Van de 14 initiatieven in afwachting van beleid worden
9 meegenomen in de kernenronde, die wordt gehouden voor het op lokaal niveau invullen van de Kadernota Spelen.
Gehonoreerde initiatieven
Voorbeelden van gehonoreerde initiatieven zijn:
• Nigtevecht: opknappen van een speelterrein;
• Kockengen: gereedschap voor de natuurgroep Kockengen;
• Nieuwer Ter Aa: twee pontons en kanorekken voor het kanoproject;
• Loenersloot: een open afdak bij een bushalte;
• Loenen aan de Vecht: een hondentrimbaan;
• Breukelen Midden: aanbrengen muurschildering in de wijk;
• Antilopespoor: aanleg van een voetpad langs het fietspad;

• Bisonspoor: verbeteren bovenlaag jeu de boules baan;
• Tienhoven: maatregelen ter verbetering veiligheid Laan van Niftarlake;
• Op Buuren buiten: verbeteren veiligheid Sluysoort;
• Op Buuren dorp: verbeteren parkeersituatie Homan van der Heideplein;
• Zandweg-Oostwaard: onderhoud tuinhuisje Commelinhof;
• De Reizende Man: opknappen van de vijver en aanbrengen natuurlijke speelvoorziening.
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.
Wat is de procedure?
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.

Buitenspeeldag geslaagd
In het kader van de Nationale Buitenspeeldag op woensdagmiddag 11 juni jl. hebben de wijkcommissies
Kamelenspoor en Zebraspoor kinderactiviteiten in deze wijken georganiseerd. Het weer was mooi en de opkomst
van de kinderen groot. Ongeveer 250 kinderen hebben genoten van deze middag. Wethouder spelen Jaap
Verkroost en gebiedsbeheerder Mario van Dijk hebben dit kinderfeest bezocht en waren onder indruk van de
organisatie. Een aanbeveling voor de bewonersorganisaties om volgend jaar ook hieraan deel te nemen.
Zie ook: www.buitenspeeldag.nl.

Maarssenbroek 40 jaar: tal van activiteiten
Maarssenbroek bestaat 40 jaar en dat moet gevierd worden! Er worden dit jaar allerlei feestelijke activiteiten
georganiseerd in deze grootste kern van Stichtse Vecht, voor en door de inwoners. Goed dat de bewoners dit zo
met elkaar oppakken. Een felicitatie en compliment vanaf deze plek meer dan waard!
Eind vorig jaar zijn er twee bijeenkomsten in kerkcentrum
De Ark geweest, waaruit is gebleken dat er bij bewoners
en organisaties draagvlak is om van 2014 een feestelijk
jaar te maken. De eerste avond werden zoveel mogelijk
ideeën ingebracht, gevolgd door een tweede avond waar
het accent vooral lag op de organisatie van activiteiten.
De gemeente heeft zich vanaf het begin op het standpunt
gesteld dat de organisatie vanuit de Maarssenbroekse
samenleving moet komen. Bewoners en organisaties zijn
vervolgens hard met elkaar aan de slag gegaan met de
organisatie van vele activiteiten.
Mooie voorbeelden zijn:
• Filmavonden waar De Historische Kring actief bij 		
betrokken was.
• De Zeskamp, die helaas niet is doorgegaan, waar vijf 		
organisaties hebben samengewerkt.
• De sportinstuif in MFA Safari op 6 september waar een
viertal sportverenigingen samenwerkt.
• De feestweek van 21 september t/m 28 september 		
met als thema’s: senioren, Kom erbij, kinderen/jongeren
en Burendag, waaraan bijna alle maatschappelijke 		
organisaties in Maarssenbroek meedoen.
• De feestelijke kerkdienst op zondag 22 september waar
de drie kerken in Maarssenbroek samenwerken.
• De Skeeler- en loopronde Maarssenbroek op 28 		
september waar de veertien wijkcommissies meedoen
met de organisatie.
• De kampioenschappen Maarssenbroek darten, bridge,
klaverjassen, schaken, dammen, biljarten en
jeu de boules, waar in totaal zeven verenigingen in de
organisatie zitten.
Een mooie vorm van verbinden, samenwerken en
sociale samenhang in Maarssenbroek. Onder andere via
Facebook Maarssenbroek 40 jaar, de plaatselijke pers en
kanalen van de wijkcommissies worden de bewoners op
de hoogte gehouden.

Overleg Bloemstede 40 jaar (foto Dave Spithoven)
logo ontwerp ter gelegenheid van het jubileum 40 jaar Maarssenbroek

Nieuwsbrief welzijn, (jeugd)
zorg en werk vanaf 2015
Er verandert vanaf 2015 veel op het gebied van
welzijn, (jeugd)zorg, werk en ondersteuning. Om inwoners, cliënten, vrijwilligers en maatschappelijke
partners hierover te informeren, verschijnt er 3 à 4
keer per jaar een nieuwsbrief. Digitaal en op papier,
net wat handig is voor u.
Wethouder Jaap Verkroost: “Hulp en ondersteuning
gaan we voortaan anders regelen. Als het nodig is,
regelt de gemeente hulp of ondersteuning ‘op maat’.
Wat u zelf kunt doen, doet u natuurlijk zelf. Maar als
het echt niet lukt, dan helpt de gemeente. De gemeenten Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren werken
nauw samen om dit vanaf 2015 waar te maken.”

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: juli 2014
Wilt u meer weten? Kijk op www.stichtsevecht.nl.

Abonneer u op de nieuwsbrief
U kunt zich gratis abonneren op de nieuwsbrief.
U gaat daarvoor naar www.stichtsevecht.nl/
sociaaldomein. Deze nieuwsbrief kunt u ook zelf
uitprinten, of een printversie aanvragen via 14 0346.

