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Snel internet in het buitengebied 
Afgelopen zomer is gemeente Stichtse Vecht in samenwerking met de provincie gestart met een 
vraaginventarisatie naar snel internet in het buitengebied. Bewoners meldden zich massaal aan en enkele 
tientallen bewoners wierpen zich op als ambassadeur. Gemeente heeft samen met deze ambassadeurs de peiling 
uitgevoerd. En met een mooi resultaat. 
 
Eind oktober heeft rond de 75% van de bewoners en bedrijven in het buitengebied aangegeven interesse te 
hebben in snel internet. Dit percentage ligt gelijk met of hoger dan andere delen binnen de provincie. De 
ambassadeurs die langs de deuren zijn gegaan om de interesse te peilen, hebben goed werk geleverd. 
 
Dit mooie resultaat heeft de aandacht getrokken van marktpartijen. Deze zijn met de ambassadeurs van het 
buitengebied in onze gemeente in overleg getreden om deelgebieden van snel internet te voorzien in 2018. Ziggo 
is in gesprek met de bewoners op de Scheendijk en aan de Herenweg/Gageldijk, terwijl CIF hoopt op een 
deelname van meer dan 50% van de bewoners in het Noordwestelijke deel van Stichtse Vecht. Die 50% deelname 
is een voorwaarde voor CIF om het project door te laten gaan. 
 
Bewoners in Nieuwer Ter Aa en kasteel Oud Zuylen hebben aangegeven ook graag over sneller internet te 
beschikken. Een vraaginventarisatie binnen de bebouwde kom valt echter niet onder de voorwaarden van de 
provinciale subsidiedoelstellingen. Gemeente gaat daarom in overleg met de bewoners van deze locaties om te 
onderzoeken wat de bewoners zelf kunnen realiseren. 
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Parkmanagement 
 
In opdracht van de Ondernemersvereniging Stichtse Vecht (OVSV) is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd 
naar de mogelijkheid parkmanagement of een andere vorm van collectiviteit op diverse bedrijventerreinen op te 
zetten. Wat waren de uitkomsten? 
 
Het haalbaarheidsonderzoek is uitgevoerd tot aan de zomer van 2017. Er zijn gesprekken gevoerd en waar 
mogelijk bijeenkomsten georganiseerd op zes bedrijfsterreinen in Stichtse Vecht. 

Conclusie haalbaarheidsonderzoek 
De tijd is (nog) niet rijp voor parkmanagement. Dat is de algemene conclusie uit het onderzoek. Nog te weinig kan 
worden aangetoond wat de meerwaarde is voor de individuele bedrijven. Toch is er wel een duidelijk beeld 
ontstaan waar de behoeften liggen. Ook is goed in kaart gebracht waar de kansen zijn voor bedrijven om de 
handen ineen te slaan om het terrein meer toekomstbestendig te maken. In sommige gevallen is samenwerking 
met de gemeente noodzakelijk. 

Advies aan B&W 
De OVSV overhandigde het advies op 18 december aan het college. In grote lijnen wordt gevraagd het contact met 
de ondernemers te verbeteren en de bedrijventerreinen die collectief een aantal zaken aan willen pakken te 
faciliteren. 
 
Wij zijn positief over het advies en verlenen waar mogelijk medewerking aan de uitvoering ervan. Inmiddels heeft 
de OVSV contact opgenomen met vertegenwoordigers van Angstelkade, Maarssenbroek en Portengensebrug. Op 
deze terreinen kunnen concrete maatregelen worden genomen om het terrein toekomstbestendiger te maken. De 
ondernemers kunnen desgewenst gefaciliteerd worden.  
 

------------- 
 

Aangepaste Wmo-uitvoeringsregels 
 
In december 2017 heeft uw raad de aangepaste Wmo-verordening vastgesteld met daarin opgenomen de Pgb- 
tarieven. Eerder werden deze tarieven in de Wmo-uitvoeringsregels vastgelegd. Als gevolg hiervan zijn de Wmo-
uitvoeringsregels aangepast en op 9 januari 2018 opnieuw door het college vastgesteld.  
 

--------------------- 
 

Experiment woningtoewijzingen ’t Kampje  
Het college heeft besloten om de woningtoewijzing in ’t Kampje te Loenen aan de Vecht rechtstreeks te laten 
plaatsvinden op grond van de experimenteerregeling in de Huisvestingsverordening Stichtse Vecht 2015. Doel van 
de gewijzigde woningtoewijzing is dat in ’t Kampje een nieuwe woonvorm wordt gecreëerd van bewoners die elkaar 
versterken; een samenredzame woonvorm waar eventuele professionele ondersteuning aan huis georganiseerd 
kan worden. Een dergelijke woongemeenschap stelt eisen aan de samenstelling van de bewonersgroep, zodat er 
sprake is en blijft van een balans tussen (hulp)vragende en zogenoemde ‘dragende’ bewoners (die een steentje 
kunnen bijdragen).  
 
Woningen die vrijkomen in ’t Kampje worden gedurende het experiment niet via WoningNet aangeboden. Het 
aanbod van vrijkomende woningen wordt onder meer via de lokale kranten (VAR en Vechtstroom) bekend 
gemaakt. Maar er worden ook andere communicatiekanalen gebruikt om potentiële bewoners te interesseren voor 
het woonconcept in ’t Kampje.  
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De drie samenwerkingspartners ’t Kampje Plus, Zorggroep De Vechtstreek en Habion hebben een 
toewijzingscommissie in het leven geroepen die bekijkt of nieuwe huurders binnen het gewenste profiel passen, en 
wijst op basis van dat profiel woningen toe.  
 
Belangstellenden voor de nieuwe woonvorm kunnen zich aanmelden bij een makelaar die de eerste selectie 
uitvoert. Passende kandidaten wordt gevraagd hun motivatie kenbaar te maken. De toewijzingscommissie, die 
bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de zorg, de bewoners en de eigenaar, bepaalt uiteindelijk of de huurwoning 
aan de kandidaat wordt toegewezen.  
 
Het gaat voorlopig nog om een experiment van 2 jaar. Daarna vindt een evaluatie plaats. Bij de evaluatie worden in 
ieder geval de indicatoren bezettingsgraad en tevredenheid van de bewoners betrokken.  
 

----------------------- 
 

Bijeenkomstenkalender 
In de kalender hieronder kunt u lezen welke openbare bijeenkomsten gepland zijn in de komende weken. 
 

Adviescommissie Bezwaarschriften 
• Wanneer: 24 januari, vanaf 19:30 uur 
• Waar: Gemeentekantoor, Endelhovenlaan 1 in Maarssen 

 
Meer weten over deze bijeenkomst? Kijk dan op www.stichtsevecht.nl/bijeenkomsten.  

http://www.stichtsevecht.nl/bijeenkomsten
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