
Van: Maarsseveen Molenpolder  

Verzonden: donderdag 13 augustus 2020 11:33 

Aan: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht <griffie@stichtsevecht.nl>; Halsema, Frank 
<Frank.Halsema@stichtsevecht.nl>; fliempdt@ziggo.nl; Dijk, Maarten van 
<Maarten.van.Dijk@stichtsevecht.nl>; Veneklaas, Hetty <Hetty.Veneklaas@stichtsevecht.nl>; 
Klomps, Jeroen Willem <Jeroen.Willem.Klomps@stichtsevecht.nl>; Elteren, Miranda van 
<Miranda.van.Elteren@stichtsevecht.nl>; Bestuurssecretariaat 
<Bestuurssecretariaat@stichtsevecht.nl>; Info, Gemeente Stichtsevecht <info@stichtsevecht.nl> 

Onderwerp: Werkzaamheden Gageldijk Herenweg Maarsseveen/Molenpolder; reactie op brief 
gemeente dd 27072020 

 

 

Geachte college van Burgemeester en Wethouders, Geachte gemeenteraad, mevrouw Henriette 
Debets, de heer Sebastiaan Kruijk,  

 

Bijgaand ontvangt U een brief aangaande uw reactie op onze vragen rond de werkzaamheden aan de 
Gageldijk en Herenweg. 

 

Met hartelijke groet, 

Hans Verhoeven 

Secretaris Bewonersvereniging Maarsseveen Molenpolder 

 



 

 

Bewonersvereniging Maarsseveen-Molenpolder 

p/a Westbroekse Binnenweg 24 

Tienhoven - Molenpolder 

contact@maarsseveenmolenpolder.nl 

 
Maarsseveen-Molenpolder, 13 augustus 2020 

Uw kenmerk: Z/20/189573-D/20/190146 

 

Geachte College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Stichtse Vecht, 

 

Bedankt voor uw brief dd 27 juli 2020 over de werkzaamheden Herenweg-Gageldijk. 

 

We vinden het teleurstellend dat veel van uw antwoorden nog steeds niet concreet zijn, waardoor de 

bewoners van de Herenweg/Gageldijk met vragen blijven zitten. 

 

U schrijft dat voor de aanleg van het nieuwe riool gerekend is met 0,02 hectare verhard oppervlakte. 

Bij de berekeningen is dus uit gegaan van 200 m2 oppervlakte dat is aangesloten op het riool, op de 

hele Gageldijk (en Herenweg?). Dat staat gelijk aan de daken van ongeveer 6 gemiddelde 

rijtjeswoningen. Dit lijkt ons geen geloofwaardige uitleg voor een zichzelf respecterend 

adviesbureau, laat staan voor een opdrachtgevende gemeente. We vinden dit zeer opmerkelijk. 

 

Wij delen uw mening niet dat u de bewonersvereniging conform het convenant proactief heeft 

geïnformeerd en u zich in die zin aan het convenant heeft gehouden. Volgens ons moeten we steeds 

naar informatie vragen en informeert u ons vervolgens maar deels. Dat tast ons vertrouwen in de 

gemeente helaas sterk aan. Graag zouden we dan ook zien dat u de bewoners(vereniging) vanaf nu 

serieus neemt en de afspraken die we hebben gemaakt nakomt. U kunt de verantwoordelijkheid 

voor de communicatie, gezien de grote problemen, niet bij de uitvoerende partij leggen. 

 

Tot slot hebben wij nog een additionele vraag: ten tijde van de werkzaamheden hebben de bewoners 

veelvuldig te maken gehad met stroomstoringen, met alle overlast van dien. Gezien de huidige tijd, 
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