
Van: Ed Kamans <Ed@varnws.nl>  

Verzonden: maandag 30 mei 2022 08:57 

Aan: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht <griffie@stichtsevecht.nl> 

Onderwerp: Twee brieven gemeenteraad en onderhandelaars 

 

Beste Griffie, 

 

Bijgesloten twee brieven. De brief aan de gemeenteraad graag ook in het openbare gedeelte van de 

ingekomen stukken met alle gegevens. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Voorzitter Ed Kamans 

  



Geachte leden van de gemeenteraad, 

 

Het nieuwe college nadert en dan moet de raad zich uitspreken over de plannen voor de komende 

jaren. Deze brief hebben wij ingebracht bij de onderhandelaars. 

 

Beste onderhandelaars, 

 

Natuurlijk moet een nieuw college keuzes maken en dat is in deze tijd niet makkelijk in Stichtse 

Vecht. Waar leg je de prioriteiten? 

Voor de Vrienden van het Wijkpark Maarssenbroek  is dat wat makkelijker. Wij vragen nadrukkelijk 

jullie aandacht voor het park, de toekomst en vooral het achterstallig onderhoud in de groene long 

van Maarssenbroek. Aan de ene kant wordt hard gewerkt aan een enorme verstedelijking  van 

Maarssenbroek , maar dan moet je letterlijk aan de andere kant ook zorgen voor hoogwaardige 

ruimte voor recreatie en rust.  En daar speelt het wijkpark een cruciale rol in, zo merken de vele 

vrijwilligers, die dagelijks met hun park bezig zijn, aan de vele reacties van de vele wandelaars, 

gezinnen en hondenbezitters. Het park wordt alom gewaardeerd, maar de ergernis over de staat van 

het park is ook groot.  

Het is goed dat er ook plannen zijn voor de toekomst van het park, maar dat heeft alleen zin en kans 

van slagen als de basis op orde is. En daar is geld voornodig. We beseffen dat in deze tijd van krapte 

de euro’s niet tegen de plinten klotsen, maar we praten wel over de grootste kern van Stichtse Vecht 

met meer dan 25.000 inwoners. Ik durf wel een vergelijking te trekken met Kockengen Waterproof, 

waar terecht voor het welzijn en woongenot van inwoners veel geld voor is uitgetrokken, verspreid 

over meerdere jaren.  Om het maar even concreet te maken: Een bedrag van 1 miljoen euro voor het 

welzijn van ruim 30.000 inwoners is niet teveel gevraagd. En dan wel gekoppeld aan een goed 

onderhoudsplan met een haalbare toekomstvisie, waar al geld beschikbaar voor is. Wij wijzen er nog 

op dat er ook gekeken kan worden naar financiering van buiten de gemeente, gezien het grote 

belang van gezond stedelijk leven in de regionale samenwerking. Uiteraard zijn wij altijd beschikbaar 

om mee te denken over de aanpak van het park van Boomstede tot aan Zwanenkamp, in het belang 

van heel Maarssenbroek.  

 

Met vriendelijke groeten, 

Voorzitter Ed Kamans 

 


