
Van: Jonge Oudraat, Olivier de <Olivier.de.Jonge.Oudraat@stichtsevecht.nl>  
Verzonden: maandag 1 augustus 2022 13:15 
Aan: 'mario1950@hetnet.nl' <mario1950@hetnet.nl>; Griffie, Gemeente Stichtse Vecht <griffie@stichtsevecht.nl> 
Onderwerp: RE: aktieplan Samen Schoon, Heel en Veilig Maarssenbroek 
 
Beste Mario, 
 
Dank voor je e-mail.  
De e-mail is gericht richting de leden van de Raad, maar vanuit mijn rol als gebiedsregisseur Maarssenbroek een 
reactie van mij. 
 
Sloopfietsen 
Ik ga dit onderwerp en de locatie bespreken en oppakken met de collega’s van handhaving. 
 
Graffiti 
Vervelend, dat de tunnels weer zijn ondergespoten met de graffiti.  
Net nu we de tunnels weer op orde hadden gekregen met bijvoorbeeld de verlichting.  
 
Ik ga dit doorgeven aan de beheerder en dan gaan we de graffiti verwijderen.  
Vraag: zijn het echt alle tunnels? Of heb jij een aantal tunnels gezien die graffiti hadden. Indien het laatste het geval is 
dan hoor ik graag welke tunnels dit zijn. 
 
Verzoek: wil je in de toekomst een fixi melding maken van de graffiti en de desbetreffende tunnel.  
Op deze manier komt het rechtstreeks bij de verantwoordelijke ambtenaar terecht en is het geborgd in het systeem.  
 
Alvast dank! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Olivier de Jonge Oudraat 
Gebiedsregisseur  
Team Ruimtelijke Ontwikkeling 
 

 
 

 olivier.de.jonge.oudraat@stichtsevecht.nl 
T 0346 25 42 65 M 06 30 02 34 76 
Vrijdag afwezig 
Endelhovenlaan 1, 3601 GR  Maarssen 
Postbus 1212, 3600 BE  Maarssen 

Nu abonneren op onze nieuwsbrief  

                                      
 
 
Van: mario1950@hetnet.nl <mario1950@hetnet.nl>  
Verzonden: zaterdag 30 juli 2022 15:51 
Aan: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht <griffie@stichtsevecht.nl> 
CC: Info, Gemeente Stichtsevecht <info@stichtsevecht.nl>; Jonge Oudraat, Olivier de 
<Olivier.de.Jonge.Oudraat@stichtsevecht.nl> 
Onderwerp: aktieplan Samen Schoon, Heel en Veilig Maarssenbroek 
 
Aan de leden van de gemeenteraad Stichtse Vecht.  
 
Heel ambitieus hebt u het aktieplan Samen Schoon, Heel en Veiligheid Maarssenbroek. vastgesteld.  
 
Na twee jaar constateer ik een verslapping van het beleid rond de graffiti en het verwijderen van sloopfietsen 
in Maarssenbroek.  
 
Het gaat vooral om de uitvoering van het door u een vastgestelde beleid. Er moet veel meer aandacht komen 
voor uitvoeringskracht.  
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Bijma alle tunnels in Maarssenbroek zijn weer volgeklierderd met graffiti. Dat komt het wijkbeeld en de 
sociale veiligheid niet ten goede.  
 
Rond het winkelcentrum Bisonspoor staan er tientallen sloopfietsen die er al een klein jaartje staan.  
 
Volgens het aktieplan zouden de sloopfietsen in 2021 verwijderd worden.  
 
De sloopfietsen geven een verloederend beeld van het centrumgebied Bisonspoor.  
 
Gaarne vraag ik uw aandacht voor een adequate uitvoering van het door u vastgestelde beleid rond Schoon, 
Heel en Veilig Maarssenbroek.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Mario van Dijk  
Pauwenkamp 112  
3607 GH Maarssen  
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