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Betreft: collegebesluit project Kuyperstraat.
Q

Geacht college van B&W en leden van de gemeenteraad.
S
Q

Na het lezen van raadsinformatiebrief no 27 van 20 april 2017 waarin duidelijke tegenstrijdigheden
werden verkondigd over het project Kuyperstraat, ben ik het project gaan volgen.
In de RIB stond vermeld "In de bijeenkomst over het project Kuyperstraat op 19 april werd duidelijk
gemaakt dat er nog niets is besloten en dat met de inloopavond het participatieproject is gestart".
In een van volgende zinnen staat" Het vertrekpunt blijft echter 100% sociale huur. Portaal als
ontwikkelaar en een haalbaar plan ". Verder staat in de RIB dat er al afspraken zijn gemaakt tussen
de gemeente en Portaal.
Ik heb toen in een brief 19 mei 2017 aan de raad en B&W geschreven:
Welke van de zinnen geeft de waarheid weer?
Als de eerste zin waar is, zijn de afspraken met Portaal dan al ingetrokken. ?
Als de tweede zin waar is, houd u de bewoners dan weer gewoon een fopspeen voor en mag de
klankbordgroep meepraten over de stoeptegels in het plan gebruik gaan worden ?
Deze vragen werden in een brief in september 2017 niet beantwoord en pas na het indienen van een
klacht kwam er in november, zeven maanden na het stellen van de vragen, een brief Z/17/114374D/17/080773 met antwoorden.
Daarna heeft er overleg plaatsgevonden tussen de gevormde klankbordgroep Kuyperstraat en
wethouder Zivkovic hetgeen in oktober 2017 leidde tot een vertrouwensbreuk nadat de wethouder
een toezegging deed voor het maken van berekeningen en dat later ontkende het later ontkende.
Dat leidde tot vragen van raadsleden aan het college.
In het antwoord aan de raadsleden staat dat de wethouder na zijn toezegging de vraag, alvorens tot
uitvoering over te gaan, de vraag voorgelegd heeft aan het college. Het college heeft besloten de
ingezette lijn conform eerder genomen besluit voort te zetten.
In de besluitenlijsten van B&W van die periode was echter geen enkel besluit over het project
Kuyperstraat te vinden.
In mijn brief van 23 november 2017 aan het college en de raadsleden heb ik gevraagd hoe het
mogelijk was dat in de antwoorden aan de raadsleden werd geschreven dat er door B&W een besluit
was genomen terwijl in de besluitlijst geen besluit was terug te vinden. Op die brief heb ik nooit
antwoord gekregen.
De inwoners van de Atlantische Buurt, omgeving van de Kuyperstraat, hebben een burgerinitiatief
ingediend bij de gemeenteraad, hetgeen nog in bespreking is bij de commissie Fysiek Domein.
De griffier zou voor de volgende commissievergadering een nieuw raadsvoorstel op stellen en de
wethouder, portaal en de indieners van het burgerinitiatief werden verzocht om zo spoedig mogelijk
met elkaar in gesprek te gaan.
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In de raadsinformatiebrief 11 van 21 februari 2019 staat de volgende informatie aan de leden van
de gemeenteraad :
Herontwikkeling locatie Kuyperstraat in Maarssen.
In de commissievergadering van 5 februari 2019 is bij de behandeling van het burgerinitiatief
Atlantische Buurt door de meester fracties aangegeven dat de planontwikkeling voor herontwikkellokatie aan de Kuyperstraat door moet gaan.
Beslispunt 6 van het burgerinitiatief ,dat oproept om tot vaststelling van de visie geen besluit te
nemen over ruimtelijke ontwikkeling in de Atlantische Buurt, is daarmee komen te vervallen.
Op basis daarvan heeft het college op 19 februari 2019 besloten door te gaan met de
planontwikkeling. Het overleg met woningcorporatie Portaal wordt daarom weer opgepakt.
Het in 2017 door het college meegegeven ontwikkelaar vormt het uitgangspunt. Dit wil zeggen dat
de braakliggende locatie wordt herontwikkeld naar de functie wonen met een invulling van sociale
huurappartementen voor 1-2 persoonshuishoudens. Portaal is daarbij gesprekspartner en zal als
ontwikkelende partij optreden. Het college heeft het voornemen om voor het zomerreces een
voorstel met een ontwikkelplan aan de raad voor te leggen.
In de besluitenlijst van B & W van 19 februari 2019 staat geen enkel besluit over het project
Kuyperstraat.
Daarom heb ik de volgende vragen ;
1 Hoe is het mogelijk dat in de RIB van 21 februari 2019 staat dat het college op 19 februari 2019
een besluit heeft genomen over het project Kuyperstraat terwijl er in de besluitenlijst van B&W
van 19 februari 2019 geen enkel besluit staat inzake het project Kuyperstraat ?
2 Hoe is het mogelijk dat het bericht in de RIB het overleg tussen de commissie Fysiek Domein
over het burgerinitiatief van de bewoners doorkruist hetgeen nog gaande is. ?
2 In antwoorden van 16 november 2017 aan de raasleden werd ook gesproken over een college
besluit welk besluit ook nergens in de besluitenlijsten van B8iW stond.
Worden de gemeenteraadsleden voor de tweede keer onjuist geïnformeerd ?
3. Wordt in de raadsinformatiebrief van 21 februari 2019 gewoon nep nieuws verspreid ?
4. Heeft de ambtenaar die dit heeft geschreven er mogelijk belang bij om dit nep nieuws te
verspreiden ?
5. Overtreed de ambtenaar hiermee de integriteitcode van de gemeente Stichtse Vecht ?
6 In de raadsinformatiebrief 27 van 20 april 2017 staat dat er afspraken zijn gemaakt met
Woningcorporatie Portaal zijn die afspraken ooit ingetrokken.?
7. Zijn er aan woningcorporatie Portaal toezeggingen gedaan en afspraken gemaakt waarop de
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gemeente niet kan terugkomen ?
Moet ik uit de tekst van de raadsinformatiebrief van 21 februari 2019 opmaken dat de bewoners

bijna twee jaar een fopspeen is voorgehouden ?
Mogen ze nu misschien nog meedenken over de stoeptegels die 30 bij 30 cm en grijs moeten
zijn want de uitkomsten van het project staan al sinds april 2017 vast ?
9. Hebben de wethouders en de ambtenaren constant een dubbele agenda gehad tijdens het
overleg met bewoners?
10 Zou ook de besluitvorming rond het project Kuyperstraat onafhankelijk onderzocht moeten
worden ?
De antwoorden op de vragen zi^ijc met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,

/

A.W. Koot, Schókkingstraat 13, 3601 XL Maarssen

Aan de griffier van de gemeenteraad
van de Stichtse Vecht
Dhr Hekman

Maarssen, 28 februari 2019-03-01

Betreft: publicatie bijgevoegde brief.

Geachte heer Hekman,
Ik verzoek u bijgevoegde brief aan de raadsleden van de gemeente Stichtse Vecht te doen toekomen.
Ik verzoek en geef u toestemming om de brief integraal op te nemen in de lijst van ingekomen
stukken en te publiceren.
Met vriendelijke groet.

A.W. Koot/^hókkmgstraat 13 3601 XL Maarssen

