
Van: Wijkcommissie Bisonspoor <wijkcommissiebisonspoor@hotmail.com>  
Verzonden: woensdag 6 juni 2018 08:30 
Aan: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht <griffie@stichtsevecht.nl> 
Onderwerp: Ambitiedocument 
 
Goedemorgen, 
 
In nauwe samenwerking met de Seniorenraad heeft de wijkcommissie Bisonspoor bijgaand 
ambitiedocument opgesteld. 
Wij vragen u vriendelijk of u voor verspreiding onder de raadsleden kunt zorgen, waarvoor 
bij voorbaat onze hartelijke dank. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Wijkcommissie Bisonspoor 
Marianne Reinsma 
secretaris 
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Gezondheidscentrum/ontmoetingsruimte 

Aanleiding 

In november 2016 is er door de Gemeente Stichtse Vecht en Winter Trust het 

Ambitiedocument Bisonspoor klaar voor de toekomst gepresenteerd. Op pagina 27 

van dit document wordt summier aandacht gegeven aan de vestiging van een 

gezondheidscentrum. Wij willen met dit document de aandacht vestigen op de 

noodzaak van een gezondheidscentrum/ontmoetingsruimte in Bisonspoor. 

Gezondheidscentrum 

Een gezondheidscentrum in de wijk is een wens die nadrukkelijk leeft bij de 

inwoners. En is ook noodzakelijk, voor zowel huidige als toekomstige inwoners. 

Op dit moment zijn alle inwoners hiervoor aangewezen op huisartsen e.d. gevestigd 

in andere wijken.  

Bisonspoor heeft nu (peildatum januari 2018) 1031 inwoners. Leeftijdsopbouw: 513 

van 0 – 74 jaar en 518 van 75 – 100 jaar. 

Met de bouw van de woontoren van 70 m met 250 appartementen zullen er op basis 

van 1,5 bewoner per appartement nog eens 375 inwoners bijkomen maar realistischer 

is om uit te gaan van tussen 300 en 450 nieuwe inwoners. Met de bouw van een 40 m 

hoge toren op de plek van het politiebureau komen daar 120 appartementen met ca 

180 inwoners bij. In de toekomst zal het aantal inwoners ca 2000 zijn.   

Ook omliggende wijken als Antilopespoor met (peildatum 2017) ca 1490, 

Kamelenspoor ca 1425, Zebraspoor ca 1810 en Duivenkamp met ca 2300 inwoners, 

kunnen gebruik maken van het gezondheidscentrum Bisonspoor. 

In de toekomst zal Bisonspoor qua aantal inwoners tot één van de grotere wijken van 

Maarssenbroek gaan behoren, zonder op dit moment enige voorziening als een 

huisarts e.d. 

Bisonspoor zal in de toekomst op vele manieren veranderen. En daar hoort zeker een 

gezondheidscentrum bij. Het realiseren van een dergelijk centrum is, zoals ook door 

Winter Trust aangegeven in het Ambitieplan van 2016 een complexe aangelegenheid. 

Maar zeker gezien de stijging van het aantal inwoners van Bisonspoor in de toekomst, 

zal de vraag naar gezondheidvoorzieningen alleen maar toenemen. En daarom is het 

van groot belang dat alle partijen betrokken bij de ontwikkeling van Bisonspoor 2020 

zich gaan inzetten om dit te realiseren. Het liefst zo centraal mogelijk, aan het 

marktplein. 

Een goed voorbeeld is De Driestroom in Breukelen met huisartsen (HOED), 

apotheek, fysiotherapie en een activiteitencentrum.  
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Belangstelling door huisartsen en gezondheidscentra om zich te vestigen is er zeker. 

Bisonspoor is er een uitstekende plek voor. Parkeermogelijkheden zijn er voldoende, 

zeker wanneer de nu nog in aanbouw zijnde parkeergarage in gebruik genomen gaat 

worden.  

Het is nu zaak om, gezien de ontwikkelingen die gaan plaatsvinden in en rondom 

Bisonspoor, dat er serieuze gesprekken gevoerd gaan worden met belangstellenden. 

En dat het niet blijft bij het voeren van gesprekken maar dat er daadwerkelijk tot 

actie overgegaan wordt en dat de huidige en toekomstige inwoners gebruik kunnen 

gaan maken van een gezondheidscentrum in de wijk.  
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Ontmoetingsruimte 

De urgente wens en behoefte aan een laagdrempelige ontmoetingsruimte wordt 

telkens benadrukt door de bewoners van Bisonspoor. Als Wijkcommissie halen wij 

deze wens op bij o.a. inloopavonden, klankbordgroep en recentelijk nog bij een 

bijeenkomst van Kom Erbij over de aanpak van eenzaamheid in Maarssenbroek. En 

zeker gezien de al eerder genoemde cijfers over inwonersaantallen klopt het dat de 

urgente wens en behoefte aan een laagdrempelige ontmoetingsruimte er is en alleen 

maar zal toenemen. 

Wij waren dan ook zeer verheugd dat in de eerste plannen voor nieuwbouw op de 

plek van de oude bibliotheek was opgenomen dat het een maatschappelijke functie 

zou krijgen. Die plannen zijn echter weer van tafel gehaald er staat nu een 

appartementencomplex. 

De al eerder genoemde Driestroom in Breukelen met huisartsen (HOED), apotheek, 

fysiotherapie en een activiteitencentrum is ook hier weer een goed voorbeeld. 

Een ontmoetingsruimte,  bij voorkeur centraal gelegen aan het marktplein, waar men 

kan binnenlopen voor een kopje koffie of gewoon voor een praatje, waar activiteiten 

georganiseerd kunnen worden etc. zou een aanwinst zijn voor Bisonspoor.  

Met het oog op de veranderingen binnen het sociale domein, waarbij van ouderen een 

grote mate van zelfredzaamheid wordt gevraagd kan een ontmoetingsruimte een 

grote rol spelen. Bijvoorbeeld bij het aanpakken van eenzaamheid. Wie komt er wel, 

wie niet en waarom niet.  

In het coalitieakkoord Stichtse Vecht 2018-2022 is het volgende opgenomen: 

“De komende periode gaan we voortvarend aan de slag met de onlangs door de raad 

vastgestelde nota “Een Sterke Basis”. We geloven in en vertrouwen op de eigen kracht 

van de inwoners en hun omgeving. We ondersteunen daarom initiatieven die 

bijdragen aan een vitale en krachtige samenleving. Samen met maatschappelijke 

organisaties en partners in de zorg blijven we de komende periode werken aan de 

transformatie in het sociaal domein. De vraag van de inwoners staat altijd centraal en 

we zoeken naar een innovatieve aanpak”. 

“De dubbele vergrijzing zal zich met name in Stichtse Vecht aandienen. Uit 

demografische gegevens blijkt dat het aantal senioren in onze gemeente hoger is dan 

het landelijk gemiddelde. Dit betekent dat naast korte termijnmaatregelen ook het 

formuleren van een langetermijnvisie noodzakelijk is” (Seniorenraad Stichtse Vecht, 

30 maart 2018). 

De vergrijzing heeft al voor een deel toegeslagen in Bisonspoor. En zal in de toekomst 

alleen maar toenemen. De nieuw te bouwen appartementen zullen niet bewoond gaan 

worden door jongeren. 

           pag. 3 



Met dit document hebben wij de urgentie willen aangeven van de noodzaak van een 

centraal binnen Bisonspoor gelegen gezondheidscentrum en een laagdrempelige 

ontmoetingsruimte. Een wens die al heel lang leeft bij inwoners van Bisonspoor. Een 

gezondheidscentrum en een ontmoetingsruimte kunnen een rol spelen binnen de 

ontwikkelingen in de samenleving, vergrijzing, eenzaamheid er voor elkaar moeten 

zijn, elkaar ontmoeten.  

Daarom vragen wij aan alle partijen betrokken bij de ontwikkelingen rondom 

Bisonspoor, de Gemeente Stichtse Vecht, de politiek en alle organisaties betrokken bij 

het welzijn van inwoners, om samen te werken en te zorgen dat er een 

gezondheidscentrum en een ontmoetingsruimte in Bisonspoor komt. 
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