
 
 
 
 
Motie: Toezicht en Participatie in het wijkbeheer M 3 
 
 
De raad van de gemeente Stichtse Vecht in vergadering bijeen op 8 november 2016. 
 
Gehoord en gelezen de discussie over de begroting Stichtse Vecht 2017 
 
 
Overwegende dat 
 

• het beheer van de openbare buitenruimte een gebiedsgerichte, integrale en 
participatieve werkwijze met maatwerk vereist; 

• uit enquêtes e.d. blijkt dat het belang van een schoon, verzorgd, heel en veilig 
Stichtse Vecht hoog scoort bij bewoners en bedrijven; 

• op sociale media, uit klachten en meldingen, op wijktafels en andere 
bewonersavonden steeds weer blijkt dat het aan een goed beheer van de openbare 
buitenruimte nog wel het nodige verbeterd kan worden (voorbeelden: onderhoud 
openbaar gebied in Breukelen en park Maarssenbroek, rommel rond de 
ondergrondse containers, plastic zakken bij de ondergrondse containers; het niet 
tijdig verwijderen van sloop- en weesfietsen bij winkelcentra en stationsgebieden; 
zwerfvuil bij hangplekken van jongeren, onderhoud begraafplaatsen); 

• bewoners, bewonersorganisaties en bedrijven actief betrokken moeten worden bij 
het beheer van de openbare buitenruimte en dit zeker ook wel willen 
(schoonmaakploegen van de Werkspecht en de scholen in Breukelen, toename 
deelname aan Opschoondagen, Individuele acties van bewoners; aanpak onkruid 
begraafplaats Nieuwer ter Aa e.d.) 

• het IBOR een goed middel is maar nogal technisch overkomt bij bewoners; 
• waarschijnlijk in januari a.s. nieuwe aannemersbedrijven aan de slag gaan bij het 

beheer van de openbare buitenruimte; 
• voor een adequate uitvoering het van groot belang is dat er gebiedsgebonden 

toezichthouders en handhavers van de gemeente in de kernen zichtbaar en 
aanspreekbaar aanwezig zijn; 

• door een adequate en participatieve uitvoering  er een inverdieneffect ontstaat door 
vermindering van klachten en meldingen; 

• een goed toezicht van de gemeente op het werk van de aannemers een 
randvoorwaarde voor een goed wijkbeheer in de wijken en dorpen.  

 
 
 
 
 

 Stichtse Vecht  



Geeft het College van Burgemeester en Wethouders opdracht: 
 

• om tot een plan van aanpak te komen rond het versterken van het toezicht op de 
aannemers in de openbare buitenruimte en deze aan de Raad aan te bieden; 

• om in het kader van het Gebiedsgericht Werken m.i.v. 2017 te komen tot een 
jaarlijkse wijk-/dorpsschouw in de wijken en dorpen waar naast bewoners ook 
bewonersorganisaties, wijkagenten en woningbouwcorporaties deelnemen; 

• met voorstellen te komen om de overlast in de openbare buitenruimte te doen 
verminderen. 

 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
Stichtse Vecht, 8 november 2016 
 
Ingediend door de fracties van de PvdA Stichtse Vecht en Lokaal Liberaal  
 
 
Maarten van Dijk    Frank van Liempdt 


