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Uitvoeringsprogramma grondstoffen 2020 
 

In april 2016 heeft de gemeenteraad ingestemd met het Grondstoffenplan Stichtse Vecht 2016 – 2022. Dit plan 

wordt gefaseerd uitgevoerd. Het uitvoeringsprogramma 2020 staat vooral in het teken van het afronden van 

omgekeerd inzamelen in Loenen a/d Vecht en Nieuwersluis en het opstarten hiervan in Breukelen, Kockengen en 

Nieuwer ter Aa. Aan het einde van het jaar zal worden gestart met de voorbereidingen/invoering van omgekeerd 

inzamelen in Maarssen Dorp, Oud Zuilen en Tienhoven. Daarnaast zullen in 2020 o.a. de volgende zaken verder 

worden vormgegeven: 

 

Afvalcommunicatie en afvalcoaches 
De benodigde formatie voor afvalcommunicatie en projectvoorbereiding wordt in 2020 gecontinueerd. Ook de 

afvalcoaches zullen wederom worden ingezet in de wijken waar is gestart met omgekeerd inzamelen en op 

plaatsen elders waar dit nodig is om het beleid en de uitvoering hiervan toe te lichten (flankerend beleid). 

 

Afvaleducatie  
In 2020 zullen allerlei educatieve activiteiten worden uitgevoerd waarin aandacht zal worden gevraagd voor de 

circulaire economie ter ondersteuning van de door ons beoogde gedragsverandering. Het project ‘Afvalvrije 

scholen’ wordt voortgezet ter ondersteuning van de implementatie van omgekeerd inzamelen in die kernen waar 

we omgekeerd inzamelen invoeren.  

 

Kringloopbedrijvigheid  
Op 1 januari 2021 verlopen de dienstverleningsovereenkomsten die de gemeente heeft afgesloten met de stichting 

Kringloopwinkel De Sirkel en Kringkoop op het gebied van kringloopactiviteiten. De huidige overeenkomsten 

(afgesloten voor vijf jaar) zullen worden geëvalueerd waarna bekeken zal worden of de overeenkomsten worden 

gecontinueerd. 
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Afvalscheidingsstation  
In 2020 zullen verdere stappen worden gezet om te komen tot de realisatie van een nieuw afvalscheidingsstation. 

De gemeenteraad moet nog een definitieve beslissing nemen voor de locatie van het nieuwe 

afvalscheidingsstation. Wanneer deze beslissing is genomen kunnen de lasten en baten daadwerkelijk inzichtelijk 

worden gemaakt. Dit wordt dan vervolgens aan de gemeenteraad voorgelegd ter besluitvorming.   

 

Kerstbomeninzameling 2021 
In 2020 gaan we de mogelijkheden verkennen om de opzet van de kerstbomeninzameling voor het jaar 2021 te 

veranderen. Het college is van mening dat het bemensen van de inzamelplekken geen taak is van de overheid en 

dat dit door de samenleving zelf moet worden opgepakt. Dit idee werken we nader uit en leggen we voor aan 

wijkcommissies en maatschappelijke organisaties. Mogelijk zien zij hierin een rol voor zichzelf weggelegd. 

Voorwaarde hierbij is dat de partij die dit wil of kan doen het voor Stichtse Vecht als geheel op zich zal moeten 

nemen. Het doel is verlaging van de kosten waarmee getracht wordt verhoging van de afvalstoffenheffing te 

voorkomen. Mocht er geen draagvlak zijn binnen de samenleving om dit op deze manier vorm te geven, dan kan er 

een einde komen aan de traditie van de kerstbomeninzameling door de jeugd in combinatie met een loterij. 

 

---------------- 
Stichting Leergeld Stichtse Vecht van start! 
 

Stichting Leergeld Stichtse Vecht is op 21 januari 2020 officieel van start gegaan. De oprichting van Stichting 

Leergeld in Stichtse Vecht was één van de doelstellingen uit het collegewerkprogramma van het college van B&W. 

In RIB #60 (september 2019) hebben we u reeds geïnformeerd over de subsidie die ter beschikking is gesteld aan 

Stichting Leergeld voor 2019 en 2020. 

 

Het is vanaf nu mogelijk voor inwoners van Stichtse Vecht om een beroep te doen op de Stichting Leergeld. De 

Stichting stelt zich ten doel om kinderen uit gezinnen met een laag inkomen te ondersteunen, zodat ook zij kunnen 

meedoen in de maatschappij. Dit betekent dat zij net als hun leeftijdsgenoten en ongeacht het inkomen van hun 

ouders, ook kunnen sporten, muziekles volgen of mee kunnen op schoolreis. Stichting Leergeld wijst ouders op 

bestaande mogelijkheden, maar kan ook maatwerk bieden als deze regelingen niet voldoende zijn. 

 

---------------- 
RIB Atlantische buurt – januari 2020 
 

Bewonersinitiatief Atlantische buurt, Portaal, gemeente Stichtse Vecht en Over Morgen organiseerden op 19 

december een inloopavond over de ontwikkelingen van de Atlantische Buurt. Tijdens de inloopavond zijn de 

resultaten van de ruimtelijke- en data analyses en de online enquête gepresenteerd. Belangrijke thema’s zijn de 

openbare ruimte, klimaat en duurzaamheid, sociaal-maatschappelijke thema’s en de ontwikkeling van sociale 

huurwoningen aan de Kuyperstraat. 

 

Naar schatting hebben circa 40 bewoners de bijeenkomst bezocht. Ook waren er meerdere raadsleden aanwezig. 

In de ruimte stonden diverse informatiepanelen opgesteld, die u via deze link kunt bekijken. Bezoekers zijn 

gevraagd om hun mening te geven en met ideeën te komen. Bewoners gaven aan dat renovatie en verduurzaming 

van de bebouwing nodig is. Het ging hierbij niet alleen om de drie grijze flats, maar ook om andere huurwoningen 

in de buurt. Verder benoemden zij kansen voor betere speelvoorzieningen en meer groen in de buurt, zodat 

mensen elkaar vaker kunnen ontmoeten en uitgedaagd worden om meer te bewegen. Er is ook behoefte aan 

ondergrondse vuilcontainers en hondenuitlaatplekken in de wijk. Ook ziet men graag dat de verkeersveiligheid in 

de buurt verbeterd wordt en dat de parkeervoorzieningen beter verdeeld worden. Bewoners bedachten bij de 

maquette voor de Kuyperstraat verrassende varianten en men kwam tot nieuwe inzichten.  

 

 

https://overmorgen.nl/stichtsevecht/


 

 

 

 

 

 
3 RaadsInformatieBrief  |   23 januari 2020 

 

  

1 juni 2012 

Vervolg 
De komende maanden gaat het bureau Over Morgen aan de slag met het uitwerken van het toekomstbeeld voor 

de buurt, het stedenbouwkundig schetsontwerp en een uitvoeringsprogramma. In dit uitvoeringsprogramma komen 

de concrete maatregelen te staan, inclusief een fasering en financiële onderbouwing. Dit gebeurt in nauwe 

afstemming en samenwerking met het bewonersinitiatief, Portaal en de gemeente. 

In maart of april 2020 wordt er een nieuwe bijeenkomst voor bewoners georganiseerd, over de mogelijke projecten 

en ingrepen in de buurt. Ook vindt er een nieuwe update plaats over de laatste stand van zaken rondom de 

Kuyperstraat. In maart kunt u weer een nieuwe RIB verwachten. 

 

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


