
Notulen  Vergadering van de wijkcommissie Zogwetering, Dichters & Lanen 

 

Datum: 19-12-2022 

Aanwezig: Ruud, Johan, Steven en Arnold 

Afwezig: Erik 

Notulen: Arnold 

 

nr. notulen actie 

1. Opening 

Ruud opent de vergadering; de agenda wordt vastgesteld.. 

 

2. Notulen 21 november 2022 

Deze worden goedgekeurd. 

 

3. Voorbereiding Samenwerken met bewonersgroepen. 

a. Terugblik bijeenkomst wijkcommissies 

 Op 30 november was er door de gemeente een bijeenkomst georganiseerd op 

het gemeentekantoor, over de nieuwe ideeën m.b.t. de functies van de 

bewonersgroepen / wijkcommissies. Naar aanleiding hiervan is een nieuwe 

versie gemaakt van het document ‘Vernieuwing samenwerkingen 

bewonersgroepen’ – zie bijlage 2. 

b. Vaststellen van onze voorkeur 

 Wij gaan voor de blokken 2.1 (basisdienstverlening), 2.3 (toekomstbeeld) en 2.4 

(eigen invulling). Ruud zal dit aan José van Vliet mailen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruud 

4. Terugblik bijeenkomst nieuwbouwplan Zogwetering 

Op 7 december was een bijeenkomst van de stakeholders met de nieuwe 

projectleider Angela Fischer. Ruud en Johan waren hierbij aanwezig; zij hebben 

hiervan een verslag gemaakt – zie bijlage 1. Wij vragen ons af welke rol de scouting 

heeft; stakeholder of partij? De scouting is, ondanks herhaaldelijk aandringen, nog 

steeds niet ingegaan op onze uitnodiging om hierover van gedachten te wisselen. 

Steven heeft over dit onderwerp ook nog vragen en opmerkingen; hij zal ze ons 

mailen. 

Voorts zij opgemerkt dat een parkeernorm niet zomaar gewijzigd mag worden als 

dat toevallig beter uitkomt (i.v.m. het verlagen van de ‘norm’ als er 113 woningen 

gebouwd gaan worden). 

 

 

 

 

 

 

Steven 

5. Gesprek met Ger-Jan Marsiljé over herinrichting Zandpad 

Op 12 december hebben Ruud en Johan (live), Steven en Arnold (video) een 

gesprek gehad met Ger-Jan Marsiljé (gebiedsregisseur) en Kees van Wetering 

(projectleider) over de gang van zaken m.b.t. de herinrichting van het Zandpad. 

- de afsluiting in de ochtendspits conform een Raadsbesluit uit 2018(?) behoort 

alsnog te worden ingevoerd, maar het is ons niet duidelijk of en wanneer dit 

daadwerkelijk zal geschieden 

- er werd verwezen naar een nieuw gemeentelijk verkeers- en vervoersplan 

(GVVP); onduidelijk is welke rol wij daarin kunnen vervullen. Ruud vraagt José 

welke functie het Zandpad en de Diependaalsedijk daarin toebedeeld krijgen. 

- Marsiljé vraagt of wij onze achterban erop kunnen wijzen dat zij zich als 

belangstellenden kunnen opgeven en daardoor de nieuwsbrieven kunnen 

ontvangen. Arnold mailt dit aan de mensen in ons adressenbestand. 

- Marsiljé vertelde dat de gemeente het verkeersonderzoek van bureau 

Goudappel, uitgevoerd in opdracht van de Belangenvereniging Zogwetering. Wij 

zullen navragen of wij hier ook inzage over krijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruud 

 

 

Arnold 

 

 

Arnold 



nr. notulen actie 

- Ronald Kooren heeft, n.a.v. onze bespreking op 21 november jl., onze punten 

niet ingebracht in de klankbordgroep, waarschijnlijk naar vooroverleg met 

Marsiljé. Arnold vraagt dit na. 

 

 

Arnold 

6. Uitnodiging Welzijn Stichtse Vecht 

De uitnodiging betreft een bijeenkomst op 27 januari 2023 in Breukelen, waarbij de 

stichting haar nieuwe naam zal bekendmaken. 

 

 

7. W.v.t.t.k. 

- We gaan een flyer voor de hele wijk maken met een nieuwjaarswens, die tevens 

dient om ons weer eens te presenteren bij de bewoners (die immers al 2 jaar 

nauwelijks iets van ons gehoord hebben vanwege corona en de onlangs 

afgelaste wijkavond). Steven maakt een eerste opzet. 

- Openstaande actiepunten: 

 - Naamswijziging straatnaam Vondelstraat 

 - Reconstructie hoek P.C. Hooftlaan – C. Huygenstraat 

 -  Bijenlint, stand van zaken. Ruud vraagt nogmaals na bij Annelien Alberti 

- Het komt herhaaldelijk voor dat e-mails aan ambtenaren niet beantwoord 

worden. Bij navraag blijkt dan dat ze niet meer bij de gemeente werkzaam zijn. 

Het verbaast en verontrust ons dat die mails dan verder door niemand anders 

worden gezien en beantwoord. Steven vraagt José hiernaar. 

 

 

 

 

Steven 

 

Steven 

Steven 

Ruud 

 

 

 

Steven 

8. De Volgende Vergadering  staat gepland op 23 januari 2023 (om 20.00 uur bij 

Johan). 

 

   

 

  



Bijlage 1 Verslag bijeenkomst stakeholders nieuwbouwplannen Zogwetering 

 

Van de stakeholders waren aanwezig: Vechtplassencommissie, Scouting, Belangengroep Zogwetering 

en wij. 

Vanuit de gemeente waren aanwezig: Angela Fischer, haar nieuwe collega, een stedenbouwkundig 

medewerker, José van Vliet. 

Bureau Nieuwe Gracht was met 2 personen aanwezig. 

Voorop gesteld dat we een verslag van de gemeente krijgen met daarbij de presentaties van Bureau 

Nieuwe Gracht. 

Na een voorstelrondje verzekerden gemeente en bureau Nieuwe Gracht ons dat we ook na de 

bijeenkomst nog per mail kunnen reageren. 

Vervolgens werden de 3 modellen vanuit verschillend perspectief toegelicht. Vanuit “droog-nat”, 

“groen”, “inpassing in het landschap” en “verkeer en parkeren”. Het zuidelijk deel is het droge deel en 

het noordelijke deel het natte deel. Er is een hoogteverschil van 2 meter. Het plannen van water in het 

zuidelijk deel sluit aan bij het lage en natte slootrijke polderlandschap. 

Wat betreft het “groen” speelt de aarden wal bij het appartementencomplex een rol: behouden of 

gedeeltelijk afgraven. Het idee is om er een pad aan te leggen. 

Het is nog niet duidelijk wat er aan bomen kan blijven staan als de geluidswal verwijderd wordt. Er 

wordt zo nodig herplant. 

De gestapelde woningen worden zo ver mogelijk van de groene omgeving gepland, zodat je een “van 

laag- naar hoogbouw” krijgt, gezien vanaf de Machinekade. De hoogbouw (= gestapelde woningen) 

wordt eveneens op afstand van de bestaande bebouwing gehouden. De grondgebonden huizen 

worden met het oog op privacy dwars op de bestaande woningen van Zogwetering gesitueerd. 

De parkeernorm is nog een onzekerheid, omdat de gemeente daar gemeente-breed nog over in 

discussie is. 

De 3 genoemde modellen zijn eerder met de groep bewoners gesproken en zij zijn in circuitvorm met 

deze 3 modellen in de vorm van maquettes aan de slag gegaan. Dat heeft geleid tot een nieuw model, 

waarbij de voorkeuren van model 1 en model 3 samen zijn genomen: het noordelijk deel van model 3 

en het zuidelijk deel van model 1. 

Bureau Nieuwegracht vertelde dat de modellen zowel voor 3 als voor 4 woonlagen geschikt zijn. Bij 4 

woonlagen komt de 4de laag onder een schuin dak. Het is niet aan te raden om alle gestapelde 

woningen met 4 woonlagen te bouwen. Dat is afhankelijk van de situering.  De keuze voor 4 

woonlagen op een beperkt aantal gestapelde woningen betekent dat er zo’n 113 woningen gebouwd 

kunnen worden. 

De parkeernorm wordt in dat geval aangepast naar beneden (?!). Niemand heeft voorkeur voor 

centrale parkeerplaatsen. 

De voorkeur blijft 3 lagen, maar dat moet financieel wel haalbaar zijn. De gemeente heeft geen extra 

potje om bij te financieren. En er is op dit moment nog geen inzicht in de kosten van de sanering van 

het gemeentelijk afvalstation. 

Het vrijstaande kavel staat ingepland. Dat is het ‘financiële pareltje’ van de gemeente. Als dat weg 

moet, wordt de kans groter dat er in 4 lagen gebouwd gaat worden. Het staat nog open hoe dit verder 

vorm krijgt. 

De scouting wil graag een nieuw clubhuis, zo veel mogelijk aangepast aan de natuur door er een 

houten constructie van te maken. Ze willen graag extra ruimte om deze te kunnen verhuren. 

Hoe dat met het verkeer moet, moet nog nader bestudeerd worden. 

Het idee van een Knarrenhof werd ingebracht door de Belangengroep Zogwetering. 

Vervolgens werd de aanwezigen gevraagd wat ze van dit voorstel vonden. Hier kwam niet echt 

oppositie tegen. Wel heeft de voorzitter van de belangenvereniging gezegd dat hij het aantal woningen 

nog te hoog vindt. Daar wil hij op een later moment nog met de gemeente over praten. 

Er is helemaal nog geen rekening gehouden met de verkeersstromen. 



Zo wil de scouting een multifunctioneel pand laten bouwen voor allerlei doeleinden. Op mijn vraag hoe 

het dan zit met de verkeersstroom wordt er gezegd dat het timmerdorp ook een flinke verkeersstroom 

geeft. 

Mijn opmerking over het sluiten van de Vondel verzandde in een discussie dat er algemeen te weinig 

ruimte voor verenigingen is. 

Het voorkeursmodel zoals het er nu ligt moet nog getoetst worden aan allerlei randcondities. Daar is 

het verkeer er een van, maar ook hoe het zit met de stikstofuitstoot tijdens het bouwen en daarna met 

bewoning.  

Een belangrijke opmerking van de Vechtplassencommissie was dat men te veel bezig was met de 

invulling van het gebied met huizen en te weinig met de omgeving vanuit de Waterlinie en de verdere 

aanwezige natuur. 

In januari en februari van volgend jaar vinden er allerlei gesprekken plaats met belanghebbenden. 

Zo werd de wijkcommissie ook genoemd m.b.t. duurzaamheid. 

Ook zullen de wijkbewoners geïnformeerd worden. 
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Inleiding

Wat vooraf ging

Gemeente Stichtse Vecht kent op dit moment 36 bewonersgroepen. De veelheid en diversiteit van 
deze groepen toont aan hoe betrokken de inwoners van Stichtse Vecht zijn. Tegelijkertijd vragen de 
verschillende manieren van samenwerken met de verschillende bewonersgroepen om de nodige tijd 
en capaciteit. Onbedoeld zijn er verschillen ontstaan. Om alle bewonersgroepen op een gelijke wijze 
te behandelen wil de gemeente de samenwerkingsafspraken actualiseren en opnieuw vastleggen. Dit 
biedt bovendien de kans om opnieuw stil te staan bij de wederzijdse wensen en verwachtingen. 

In september 2021 heeft gemeente Stichtse Vecht een eerste voorstel voor de nieuwe 
samenwerkingsvormen voor gelegd aan alle bewonersgroepen met de uitnodiging om hierover 
in gesprek te gaan. 26 Bewonersgroepen zijn op deze uitnodiging ingegaan. Uit de reacties en de 
gesprekken werd duidelijk dat het voorstel nog niet volledig voldeed aan de wensen en verwachtingen 
van de bewonersgroepen. Daarom is het voorstel aangepast.

In het voorstel dat nu voor u ligt is gelijk de nieuwe invulling van de functie van de gebiedsregisseur 
meegenomen. Die was in de loop der tijd te veel uitgebreid, waardoor de dienstverlening aan de 
inwoners, de bewonersgroepen en de maatschappelijke organisaties onder druk was komen te staan. 
Een conclusie die in 2019 ook door de Rekenkamer werd onderschreven. 

In hoofdstuk 1 Samenwerkingsafspraken kunt u lezen welke invulling de functie van gebiedsregisseur 
nu heeft, en waar de andere taken zijn belegd die eerder ook door de gebiedsregisseurs werden 
uitgevoerd. 
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In de tweede helft van 2022 gaan we de nieuwe samenwerkingsafspraken verder uitwerken. Naar 
aanleiding van de gesprekken in november 2021 over het eerste voorstel is het principe van de 
vier ‘smaken’ losgelaten. Uit de reacties en commentaren werd duidelijk dat deze bij meerdere 
bewonersgroepen onvoldoende aansluiten bij de manier waarop zij werken en/of georganiseerd zijn. 
Om meer maatwerk te kunnen leveren en tegelijkertijd wel uniformiteit in de afspraken te houden 
wordt nu gekozen voor een keuzemenu met voordelen en voorwaarden. Elke bewonersgroep kan 
zo kiezen wat bij hen past. Daarover leest u meer in hoofdstuk 2. We gaan nu eerst verder in op de 
nieuwe taken van de gebiedsregisseurs en de bewonersgroepen.

1.2 Nieuwe functie Adviseur leefomgeving

1. Samenwerkingsafspraken

Bij een betere samenwerking hoort ook een betere dienstverlening vanuit de gemeente. Hiervoor zijn 
de huidige taken van de gebiedsregisseurs onder de loep genomen. Hun takenpakket was te breed 
om alle taken altijd volledig, tijdig of naar behoren uit te voeren. Hun taken lagen op het gebied van:

• Gebiedsbeheer (hier liggen de taken op het gebied van planning en onderhoud van de openbare 
ruimte),

• Gebiedsregie (taken zoals eerste aanspreekpunt leefomgeving, het signaleren en agenderen van 
grote opgaven, maar ook adviseren over participatie en communicatie) en 

• Omgevingsmanagement (in het omgevingsmanagement zijn de taken gericht op grote projecten, 
met daarbij het onderhouden van contacten met stakeholders, benutten van kansen in het gebied 
en het creëren van draagvlak) 

Dit onderscheid in werkzaamheden is ook gemaakt door de Rekenkamer en door verschillende 
raadfracties tijdens de gespreksrondes van augustus 2020. 

In de nieuwe situatie worden de verschillende taken uit elkaar gehaald. De gebiedsregietaken worden 
ondergebracht in de functie van Adviseur Leefomgeving. Het omgevingsmanagement komt in handen 
van een Omgevingsmanager. De gebiedsbeheertaken worden ondergebracht bij een beheerder uit 
het team Beheer Openbare Ruimte (voorheen Team Buiten).

De Adviseur Leefomgeving zal meestal het eerste aanspreekpunt voor bewonersgroepen zijn. Bij de 
start van de nieuwe werkwijze per 1 januari 2023 ontvangt u een overzicht van de voor u relevante 
contactpersonen. 
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1.3 Bewonersgroepen

1.3.1 Voorwaarden voor een betere dienstverlening

Bewonersorganisaties bestaan uit vrijwilligers uit een wijk, buurt of dorp (gebied) die zich willen 
inzetten voor een betere omgeving. Zij organiseren activiteiten om de leefbaarheid in de wijk te 
verbeteren of te behouden. Elke bewonersorganisatie mag daar zelf invulling aan geven. De ene 
bewonersgroep richt zich op het organiseren van kleinschalige ontmoetingen zoals straatspeeldag 
of een buurtfeest. De andere bewonersgroep richt zich op het in eigen beheer nemen van een 
dorpshuis. En weer andere bewonersgroepen willen graag meedenken over grote opgaven en wijk- 
en/of kern overstijgende thema’s. Daarnaast is ook niet elke bewonersorganisatie even actief, en is 
ook niet elke bewonersorganisatie een goede vertegenwoordiging van hun wijk of dorp. Het blijft 
lastig om de niet-georganiseerde bewoners te bereiken en te betrekken.

Er is dus een grote diversiteit tussen de bewonersorganisaties. De gemeente waardeert de vrijwillige 
inzet die leden van de bewonersorganisaties leveren in grote mate. Toch wil de gemeente een 
eenduidige werkwijze en duidelijkheid in de samenwerking. Daarom vragen we de bewonersgroepen 
wel aan bepaalde voorwaarden te voldoen. In ruil daarvoor krijgt elke bewonersgroep een vaste set 
basisdiensten, die eventueel kunnen worden uitgebreid (zie hoofdstuk 2). 

De voorwaarden voor een bewonersgroep zijn:  
• Er is één bewonersgroep per gebied.
• Om een gesprekspartner te kunnen zijn moet een bewonersgroep een gebied vertegenwoordigen 

en de achterban actief informeren.
• De bewonersgroep bestaat uit tenminste vier actieve leden. 
• De bewonersgroep komt minimaal 3 keer per jaar bijeen, zonder de aanwezigheid van de 

gemeente.
• De bewonersgroep doet onderzoek naar draagvlak van haar ideeën.
• De bewonersgroep is door bewoners uit een gebied te benaderen voor vragen, suggesties en 

initiatieven.
• De bewonersgroep is bekend bij of vindbaar voor de bewoners van het betreffende gebied. 
• De bewonersgroep heeft een website of is op een andere manier te bereiken of te vinden. De 

gemeente deelt een link naar de website of hun contactgegevens op www.stichtsevecht.nl. 
• De bewonersgroep heeft een (zakelijke) bankrekening.
• De bewonersgroep geeft aan het einde van het kalenderjaar een financiële verantwoording 

volgens vastgestelde richtlijnen. 
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De basisdienstverlening bestaat uit een 
financiële bijdrage van de gemeente en diverse 
overlegmomenten: een structureler contact 
met de Adviseur Leefomgeving en met een 
gemeentelijk beheerder van de openbare ruimte.

VOORWAARDEN 

VOORDELEN

• Een bewonersgroep zijn
Een bewonersgroep moet voldoen aan de voorwaarden die de gemeente Stichtse Vecht stelt aan een 
bewonersgroep, zoals beschreven in het vorige hoofdstuk 1.3.1.

• Vast organisatiebedrag
De gemeente stelt €1.000,- beschikbaar om de kosten voor de bankzaken, een website en de huur van 
ruimte te dekken.   

• Minimaal 4x per jaar vast overleg moment Adviseur leefomgeving
Om een structuur te creëren in de samenwerking onderling willen wij vaste momenten inplannen met 
de bewonersgroep(en).

• 2x per jaar groot overleg Openbare Ruimte
Naast de structurele overleggen met de Adviseur Leefomgeving wordt er 2x per jaar een groot overleg 
georganiseerd waar diverse bewonersgroepen uit een bepaalde kern vragen kunnen stellen over de 
openbare ruimte. Van het team BOR (beheer openbare ruimte) zal een beheerder aanwezig zijn die 
vragen, kansen en uitdagingen verder brengt in de organisatie. Verder zullen wij als gemeente zo goed 
als mogelijk de planningen van het onderhoud en plannen beheer openbare ruimte delen voor dat 
jaar. 

• Deelname netwerkbijeenkomst
Grote netwerkbijeenkomst waar alle bewonersgroepen uit Stichtse Vecht aan deelnemen. Tijdens 
deze bijeenkomst is er ruimte om te netwerken, om van elkaar te leren en om te kijken wat goed 
gaat en wat volgend jaar beter moet. Daarnaast zullen we ook interessante thema’s bespreken en 
interessante sprekers uitnodigen. De wens voor de toekomst is om de netwerkbijeenkomst in een co-
creatie met de bewonersgroepen te organiseren.

• Fixi training
Leden van een bewonersgroep kunnen deelnemen aan een Fixi-training: ons systeem voor 
meldingen over de openbare ruimte. Zij krijgen zo een kijkje in de keuken en leren hoe de gemeente 
binnengekomen meldingen verwerkt. Die kennis kunnen zij delen met de bewoners uit hun wijk of 
kern. 

2.1 Blok basisdienstverlening

De verbeterde dienstverlening houdt in dat gemeente Stichtse Vecht meer maatwerk wil leveren 
en meer duidelijkheid wil scheppen in de onderlinge werkwijze. Elke bewonersgroep kan uit het 
keuzemenu één of meerdere aanvullingen (‘blokken’) kiezen. Per blok staat aangegeven wat de 
bewonersgroep van de gemeente mag verwachten (voordelen) en wat de gemeente hiervoor 
terugverwacht van de bewonersgroep (voorwaarden). Iedere bewonersgroep kan zo zelf kiezen wat 
het beste bij de bewonersgroep past. Iedere combinatie van blokken is mogelijk. Ook is het mogelijk 
om voor slechts 1 blok te kiezen. 

2. Keuzemenu voor bewonersgroepen
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2.2 Blok versterken sociale cohesie

VOORDELEN

VOORWAARDEN 
• Minimaal twee evenementen/bijeenkomsten
Per jaar minimaal 2. In overleg kan hiervan worden afgeweken en kan 1 grote bijeenkomst worden 
georganiseerd.

• Voor de hele wijk/kern
De evenementen/bijeenkomst zijn gericht op een hele wijk (bijvoorbeeld: Breukelen Noord) of kern 
(bijvoorbeeld Maarssenbroek). Een straatbarbecue voldoet dus niet.

• Vooraf aankondigen
Bewoners van de wijk/kern worden vooraf uitgenodigd voor het evenementen/de bijeenkomsten en/
of hierop gewezen door een brede aankondiging. Daarnaast wordt ook de Adviseur Leefomgeving 
voorafgaand aan de evenementen/bijeenkomsten geïnformeerd. 

• (Beeld)verslag
Na afloop van een evenement/bijeenkomst wordt een kort verslag met enkele foto’s gemaakt en 
toegestuurd aan de Adviseur Leefomgeving. In het verslag staan in ieder geval de hoogtepunten en 
(een inschatting van) het aantal bezoekers vermeld.

• Financiële bijdragen van de gemeente
Voor het organiseren van de twee evenementen/bijeenkomsten stelt de gemeente een bedrag van 
€1000,- beschikbaar (totaal). Dit bedrag krijgt u bij aanvang van een nieuw kalenderjaar overgemaakt. 

Relatie Centraal Leefbaarheidsbudget – Idee voor mijn wijk
Voor bovenstaande evenementen/bijeenkomsten kan geen bijdrage uit het Centraal 
Leefbaarheidsbudget worden aangevraagd. U ontvangt hiervoor immers al een vergoeding van de 
gemeente. Wel staat het u vrij om andere/extra evenementen bijeenkomsten te organiseren. Hiervoor 
kan uiteraard wel een vergoeding uit het Centraal Leefbaarheidsbudget worden aangevraagd, onder 
de voorwaarden die daarvoor zijn opgesteld. Kijk voor meer informatie op 
www.stichtsevecht.nl/ideevoormijnwijk

Om de sociale cohesie in uw wijk of kern te versterken 
organiseert u twee evenementen en/of bijeenkomsten per 
jaar. Deze evenementen/bijeenkomsten zijn erop gericht 
dat bewoners van uw wijk of kern elkaar ontmoeten.

Voorbeelden: Fête de France, Loenen a/d Vecht – 
Halloweenfeest, Boomstede Maarssenbroek -  
Muziekfestival, Nigtevecht
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2.3 Blok toekomstbeeld

Het opstellen en uitvoeren van een 
toekomstbeeld/-visie voor de gehele wijk/kern. Samen 
met de Adviseur Leefomgeving gaat u aan de slag met 
buurt overstijgende thema’s en wordt een agenda 
opgesteld waar de komende jaren gezamenlijk aan 
gewerkt gaat worden. De agenda dient breed gedragen 
te worden door bewoners en (maatschappelijke) 
organisaties die in de wijk/kern actief zijn.

Voorbeelden: Agenda Loenen aan de Vecht, De 10 prioriteiten 
van Nieuwersluis (zie bijlage in de e-mail)

VOORWAARDEN 

VOORDELEN

• Toekomstbeeld voor de langere termijn
Het toekomstbeeld kijkt minimaal 5 jaar vooruit

• Buurtoverstijgend
Het toekomstbeeld richt zich op thema’s en opgaven die invloed hebben op de hele wijk of kern. 
Hieruit volgt dus ook een toekomstbeeld voor een hele wijk/kern, dus bijvoorbeeld voor héél 
Maarssenbroek of voor héél Kockengen.  

• Breed gedragen
Het toekomstbeeld dient opgesteld te worden in afstemming en samenspraak met andere partijen 
uit de wijk/kern, zodat er een gezamenlijk gedragen plan ontstaat. Dit bevordert bovendien de 
onderlinge samenwerkingen bij de uitvoering. Denk aan woningbouwcorporaties, Welzijn SV, andere 
bewonersgroepen, politie en natuurlijk de gemeente.

• Opstellen én uitvoeren
Het opstellen van een toekomstbeeld is niet vrijblijvend. Na het opstellen wordt van alle betrokken 
partijen ook inzet gevraagd bij de uitvoering. Uiteraard in overleg en naar redelijkheid en billijkheid.

• Financiële bijdragen van de gemeente
Voor het opstellen en uitvoeren van het toekomstbeeld voor uw wijk/kern stelt de gemeente een 
financiële vergoeding beschikbaar. De hoogte van dit bedrag wordt in afstemming bepaald en is mede 
afhankelijk van de wensen en aanpak die u voor ogen heeft.

• Ondersteuning bij het opstellen
De Adviseur Leefomgeving biedt ondersteuning bij het opstellen van het toekomstbeeld door het 
leggen van contacten met relevante partijen, het begeleiden van participatie en koppelen van lokale 
initiatieven en het aansluiten op relevante (gemeentelijk) beleid.

• Ondersteuning bij uitvoering
De Adviseur Leefomgeving biedt ondersteuning bij het uitvoeren van het toekomstbeeld door 
gemeentelijke afdelingen te betrekken en relaties te leggen met relevante andere partijen.



9

2.4 Blok eigen invulling

Naast de hierboven genoemde opties is 
er ook ruimte voor eigen invulling. Zijn wij 
iets vergeten? Zien we iets over het hoofd? 

Laat het ons weten als er zaken en/of activiteiten 
zijn die u als bewonersgroep uitvoert en waarvoor 
u ondersteuning van de gemeente nodig heeft of 
waarover u afspraken wilt maken. Wij nemen die 
graag op in de nieuwe samenwerkingsovereenkomst. 

Om goede afspraken te kunnen maken vernemen wij graag het volgende:
• Waarover u afspraken wilt maken
• Wat u van de gemeente nodig heeft en wat u van de gemeente verwacht (voordelen)
• Wat u gaat doen en wat wij van u mogen verwachten (voorwaarden).


