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Geachte Gemeenteraadslid,
 
Namens de bewonersgroep van Julianaweg willen wij u onze brief overhandigen die wij opgesteld hebben naar
aanleiding van de openbare brief van wethouder de Groene, zondag 21 januari 2018 verspreid via
http://www.varnws.nl/artikel_mobiel/nieuws/41869/spoedoverleg_over_positie_wethouder_de_groene__#.WmWgB67T7X7
 
Dit in het kader van het aanstaande spoedoverleg van morgen met betrekking tot de huidige situatie op en nabij de
Julianaweg 23 en de positie van de wethouder.
 
Wij hebben hierin vele vragen over het handelen van de gemeente Stichtse Vecht inzake de mogelijke tijdelijke opvang
van Kind&Co aan de Julianaweg 23 in Maarssen.
 
Wij hopen dat u de vragen in de bijlage meeneemt in dit spoedoverleg, want wij als bewonersgroep zitten met veel vragen
en zorgen.
 
Namens de bewonersgroep,
Martijn Werdler, Niels Jansen, Boris Kuijpers
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Maarssen, 22 januari 2018 


 


Geachte heer/mevrouw,  


In het kader van het aanstaande spoedoverleg met betrekking tot de positie van wethouder willen 


wij u graag enige vragen stellen over van het handelen van de gemeente Stichtse Vecht en de 


wethouder in het bijzonder. 


Als sinds augustus 2017 zoemen er geruchten in de buurt over de mogelijke tijdelijke opvang van 


Kind&Co aan de Julianaweg 23 in Maarssen. Daarop zijn buurtbewoners vragen gaan stellen aan de 


gemeente. Echter de gemeente bij monde van het Omgevingsloket heeft tot december 2017 


volgehouden dat er nog geen concrete plannen waren, slechts een oriënterend gesprek met Kind&Co 


zou er zijn geweest in augustus 2017. Er waren nog veel obstakels zoals aanpassingen 


bestemmingsplan, vergunningen, onderzoek naar verkeerssituatie en parkeeroverlast; kortom het 


was nog lang niet zeker. 


Schriftelijk en via de telefoon is er herhaaldelijk door buurtbewoners gevraagd naar overleg of 


informatie vanuit de gemeente, omdat er grote zorgen zijn over geluids- en parkeeroverlast.  


Echter, tot op heden heeft de gemeente steeds aangegeven dat hier geen aanleiding voor is en ze 


nog steeds in afwachting zijn van concrete plannen van Kind&Co. Dan pas wordt er gekeken naar 


inpassing, vergunningen of andere benodigde aanpassingen.  


In de laatste brief op 21 december 2017 schrijft de gemeente nog bij monde van het Omgevingsloket 


op vragen van buurtbewoners: “Op dit moment moet eerst duidelijk worden wat de precieze plannen 


zijn. Hierover is een gesprek gepland. Daarna wordt gekeken of de plannen daadwerkelijk in het 


bestemmingsplan passen. Bij de gemeente zijn ook zorgen over de toekomstige parkeersituatie. Ik 


heb met mevrouw .. afgesproken dat ik na de feestdagen contact met haar op neem.”  


Ergo, tot op heden, laat staan in het najaar 2017, waren er volgens de gemeente geen concrete 


plannen voor de verhuizing van Kind&Co naar de Julianaweg. 


De brief van wethouder de Groene, zondag 21 januari 2018 verspreid via 


http://www.varnws.nl/artikel_mobiel/nieuws/41869/spoedoverleg_over_positie_wethouder_de_gr


oene__#.WmWgB67T7X7, schetst tot onze verbazing een totaal ander beeld:  


Volgens zijn brief is de tijdelijke huisvesting op de Julianaweg al “enkele maanden geleden gemeld 


aan de raad”. Daarnaast staat er: “In het najaar 2017 heeft de kinderopvangorganisatie de sleutel 


van Julianaweg 23 gekregen.. (Zakelijk betreft het hier en overeenkomst tussen een niet 


gesubsidieerde stichting en een particuliere verhuurder. De gemeente is hierin dus geen partij) ….Deze 


organisatie is toen gestart met de voorbereidingen van de aanpassingen van het gebouw..” 
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De vragen die wij als bewoners hebben zijn dan ook: 


- Waarom blijf de gemeente onder verantwoordelijkheid van de wethouder de Groene tot op 


heden ontkennen dat er concrete plannen zijn voor een tijdelijke huisvesting Kind&Co op de 


Julianaweg? 


- Hoe kunnen de frictiekosten Julianaweg 23 al maanden bekend zijn, terwijl er volgens de 


gemeente nog geen vergunningsaanvragen zijn, de plannen onvoldoende concreet zijn om te 


toetsen aan het bestemmingsplan, er geen oplossing is voor de parkeerproblematiek op de 


locatie, en er dus geen beeld is bij noodzakelijk aanpassingen (lees kosten) op en rondom het 


pand? 


- Hoe kan het zijn dat er blijkbaar reeds een huurovereenkomst is tussen Kind&Co en 


Julianweg 23 terwijl mogelijke vergunningsverlening, inpassing bestemmingsplan of inpassing 


in de verkeersstructuur en parkeerdruk nog hoogst onzeker zijn omdat (volgens de gemeente 


zelf) de plannen onvoldoende concreet zijn.  


- Waarom beweert de wethouder dat “de organisatie is toen gestart met de voorbereidingen 


van de aanpassingen van het gebouw”, terwijl het gebouw sinds augustus 2017 leeg staat en 


er geen activiteiten of werkzaamheden tot op heden hebben plaatsgevonden. (gordijnen van 


het pand staan gewoon open, voor iedereen te checken) 


- Hoe kan de wethouder beweren dat de “Gemeente geen partij is in deze”, terwijl de 


gemeente een cruciale rol speelt in bovenstaande vergunningsverleningen, toezicht en 


toetsing op noodzakelijke aanpassingen gebouw met oog op geluidsoverlast en veiligheid. (Is 


bekend bij ouders dat er een röntgenapparaat van de tandartspraktijk naast de beoogde 


speelplaats staat?) 


Wij als buurtbewoners stellen ons vragen over de integriteit en het handelen van de gemeente. Wij 


zijn dan ook zeer benieuwd naar de antwoorden van de gemeente op bovenstaande vragen.  


Mocht er in tegenspraak met eerdere communicatie vanuit gemeente toch sprake zijn van concrete 


plannen voor tijdelijke opvang, dan verwachten bewoners een duidelijke visie en voorstellen ten 


aanzien van inspraak bewoners, gesloten ramenbeleid, buitenspeelplaatsbeleid, verkeers- en 


parkeerplan, aanpassingen aan het perceel, maatregelen ter geluidsisolatie, toezicht en handhaving, 


maximale gebruikshinder tijdens openingstijden, nevenfuncties BSO in avonduren en andere 


beperkingen. Zaken die gangbaar zijn bij behoorlijk bestuur en communicatie met burgers.  


Wij vragen u dan ook vriendelijk als volksvertegenwoordiger de gemeente te controleren op haar 


handelen in termen van kwaliteit en integriteit en toe te zien dat de gemeente handelt in lijn met 


Gedragscode openbaar bestuur. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-en-integriteit-


overheidsinstanties/gedragscode-openbaar-bestuur 


Namens de bewoners Julianaweg. 
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