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Laatste Stationsnieuwsbrief?     

 
De afgelopen acht jaar heeft de PvdA Stichtse Vecht zich ingezet 
voor het stationsgebied Maarssen. Wat is er bereikt? 
 

• er is een gratis, bewaakte en inpandige fietsenstalling 
gerealiseerd met 1370 plaatsen en cameratoezicht   

• de fietsenstalling zonder pas (boven) is open van zeven 
(zaterdags tien) tot zeven m.u.v. zondag en feestdagen 

• de fietsenstalling onder is open vanaf een kwartier voor 
de eerste trein en een kwartier na de laatste trein. 

• verloedering van het gebied is tegengegaan en er is een 
veilig stationsgebied 

• een (bijna) fietsvrij stationsplein  

• snelheidsbeperking op de Safariweg  

• verlaging van het talud en een veiliger oversteekplaats bij 
de Tango  

• een veilige oversteek voor voetgangers bij het station  

• een fatsoenlijke entree voor Maarssenbroek en met de 
komst van winkels en terrasjes ook een beetje allure 

• Het aantal fietsendiefstallen in Stichtse Vecht is sinds 
2011 met 25% afgenomen. 

 
Wat moesten we daarvoor doen?: 

• er zijn bij het station 4 enquêtes gehouden speciaal over 
het stationsgebied Maarssen om uw mening te peilen 

• er zijn 10 nieuwsbrieven verschenen 

• acht jaar lang in en buiten de gemeenteraad actief blijven 
 
Kortom we zijn trots op wat er door de PvdA is bereikt in goede 
samenwerking met de gemeente, ProRail en NS-fiets.  
In het nieuwe gemeentelijke verkeer- en vervoerplan (GVVP) dat 
onlangs in de gemeenteraad van Stichtse Vecht is behandeld 
wordt over het stationsgebied Maarssen nu het volgende gezegd: 

• de fietsenstalling is een succes en voorziet in een 
grote behoefte (pagina 14 van het GVVP) 

• Het huidige P en R station Maarssen is ook een succes 
en de NS overweegt met de provincie uitbreiding. 

Wist u dat 

 
Rataplan de naam is van de “Fietsreparatie” 
naast de trap van het station Maarssen: 
 

• je daar vanaf 7 uur ‘s ochtends terecht kan.  

• je daar ook een versnapering kunt kopen     
(mars, snickers etc)               

• daar ook koffie/cappuccino te koop is  

• er naast reparaties ook afgedankte fietsen 
worden opgeknapt 

• je er voor relatief weinig geld een  
opgeknapte fiets kunt kopen.  

• er zelfs bakfietsen te koop zijn? 
 
en dat   

 

• de mensen die er werken, dat doen om  
werkervaring op te doen 

• ze graag dit werk willen blijven doen en 
ook wat te doen willen hebben  

• de helft van de winst naar de gemeente 
gaat. 

• u er dus zelf voor kunt zorgen dat het in  
stand gehouden blijft?  

  

 

Uw reactie 
 
Deze nieuwsbrief wordt voor het laatst 
uitgebracht door Franc Janssen, tot eind maart 
2014 raadslid voor de PvdA Stichtse Vecht. 
 
Het is een coproductie  
met Maarten van Dijk  
onze lijsttrekker voor de 
gemeenteraadsverkiezingen  
van 19 maart 2014.   
 
 
Voor vragen of een reactie kunt u ons 
bereiken: 
 
e-mail:   janssenenzo@planet.nl / 
  maarten.van.dijk@hetnet.nl  
 
telefoon : 0346-565358 / 0346-284680 
 
Kijk voor meer informatie over de PvdA 
Stichtse Vecht op www.stichtsevecht.pvda.nl 
 

 



 

Maarten van Dijk, lijsttrekker 

De PvdA Stichtse Vecht maakt zich sterk voor: 
 

Werk 

• Meer werkgelegenheid in onze gemeente 

• Voldoende stages en aandacht voor vakmanschap  
 

Inkomen 

• Een fatsoenlijk minimabeleid voor wie dat nodig heeft 

• Betere dienstverlening aan ZZP’ers en ondernemers 
 

Zorg 

• De wijkverpleegkundige terug in de buurt 

• Aanpak eenzaamheid bij ouderen 
 

Kijk voor ons concrete verkiezingsprogramma en onze 

voorstellen op: www.stichtsevecht.pvda.nl 
 

Twitter: @PvdASV 

Mail ons via: stichtsevecht@pvda.nl 
 

Stem 19 maart PvdA! 
 

Werk  •  Inkomen •  Zorg 


