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Verzoeken Wet openbaarheid van bestuur op website  
Het college van B&W hecht veel waarde aan een transparante wijze van besturen. Openbaarheid van 
besluitvorming past in deze bestuursstijl.  
 
Vanuit de wens tot transparantie worden nu ook verzoeken om informatie die zijn ingediend op grond van de wet 
openbaarheid van bestuur, actief gepubliceerd. Wob-verzoeken en de antwoorden daarop staan vermeld op de 
website: Wet openbaarheid van bestuur. De beschikbare en inmiddels afgehandelde verzoeken en antwoorden 
over de jaren 2016 en 2017 zijn hier gepubliceerd. Vanaf 2018 wordt de informatie gedurende het jaar aangevuld.  
Naar aanleiding van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) zijn de persoonsgegevens van de individuele 
verzoeker onleesbaar gemaakt. Bij verzoeken van media en organisaties is wel inzichtelijk wie de aanvrager is 
geweest, maar is alleen de handtekening onleesbaar gemaakt.  
 

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

Update P+R Breukelen en Maarssen 
De P+R 2 in Breukelen is gereed en uitgebreid met 86 parkeerplaatsen en voorzien van camerabewaking. Om 
ervoor te zorgen dat gebruikers van de P+R in Breukelen snel een vrije parkeerplaats kunnen vinden, worden in 
februari tevens dynamische verwijsborden geplaatst voor alle drie de P+R-locaties. Daarnaast zijn we (afdeling 
verkeer) samen met Provincie Utrecht en NS bezig om de P&R in Maarssen uit te breiden, zoals in RIB # 82 reeds 
gemeld. Deze P+R maakt geen onderdeel uit van het project Bisonspoor 2020. 
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https://www.stichtsevecht.nl/bestuur/wet-openbaarheid-van-bestuur-wob_43299/
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------------------ 

Treindienstregeling Maarssen/Breukelen-Amsterdam 
aangepast 
Met ingang van de nieuwe dienstregeling van NS zijn de vertrektijden van de treinen vanuit Maarssen en 
Breukelen naar Amsterdam aangepast. De vertrektijd in de (ruime) ochtend- en avondspits van de treinen uit 
Maarssen is om ’11, ’28, ‘41 en ’58. Uit Breukelen is de vertrektijd in de (ruime) ochtend- en avondspits om ’12, ’16, 
’42 en ’46. 
 
Idealiter zou de Sprinter Maarssen-Amsterdam 10 minuten achter de Sprinter Rotterdam Centraal/Breukelen-
Amsterdam rijden. Dit is ook zo door NS opgenomen in de capaciteitsaanvraag bij ProRail. In de 
capaciteitsverdeling is dit uiteindelijk aangepast in verband met de inpassing van goederentreinen tussen 
Breukelen en Amsterdam Bijlmer Arena. Hierdoor zitten de vertrektijden van de Sprinters uit Breukelen zo kort op 
elkaar. Hier staat echter tegenover dat deze Sprinter in de Dienstregeling 2018 niet meer 12 maar 3 minuten 
stilstaat op Utrecht Centraal. 

 
----------- 

 

Ontwerpwijzigingsplan ‘Laan van Niftarlake 40-42’ 
Via deze weg willen wij u informeren over de ter visie legging van het ontwerpwijzigingsplan ‘Laan van Niftarlake 
40-42’. Dit ontwerpwijzigingsplan maakt de realisatie van 4 woningen mogelijk op het perceel van de kerk en 
parochiewoning aan de Laan van Niftarlake 40 en 42 in Tienhoven.  
 
Het ontwerpwijzigingsplan (verbeelding, regels en toelichting) wordt gedurende 6 weken in het kader van 
zienswijzen ter inzage gelegd op het gemeentekantoor in Maarssen en is digitaal beschikbaar via 
www.ruimtelijkeplannen.nl. De beoordeling van de zienswijzen en het vaststellen van het wijzigingsplan door het 
college wordt verwacht in maart 2018. Met de vaststelling van het wijzigingsplan wordt toepassing gegeven aan de 
wijzigingsbevoegdheid zoals deze is opgenomen in het bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied Maarssen’. 
 

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

Beleidsregel Studietoeslag  
Op 16 januari 2018 heeft het college van B&W de beleidsregel Studietoeslag vastgesteld. Het betreft een 
individuele studietoeslag als vorm van bijzondere bijstand in de Participatiewet. Deze toeslag is bedoeld voor 
jongeren van 18 jaar en ouder met een arbeidsbeperking die een steuntje in de rug kunnen gebruiken om te gaan 
studeren. Voor deze groep is het moeilijk om de studie te combineren met een bijbaan. Het gaat om jongeren 
vanaf 18 jaar die door hun arbeidsbeperking niet in staat zijn met voltijdse arbeid het wettelijk minimumloon te 
verdienen, maar wel mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben.  
 
Het afronden van een studie of opleiding versterkt hun positie op de arbeidsmarkt. Voor mensen met een 
arbeidsbeperking is de drempel om een studielening aan te vragen vaak een stuk hoger, omdat de kans op een 
baan later lager is. De beleidsregel Studietoeslag stimuleert hen om toch een opleiding te gaan volgen. Daarnaast 
biedt de Studietoeslag een financiële compensatie voor het ontbreken van een bijbaan.  
 

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

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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Bijeenkomstenkalender 
 
In de kalender hieronder kunt u lezen welke openbare bijeenkomsten gepland zijn in de komende weken. 
 

Adviescommissie Bezwaarschriften 
• Wanneer: 28 januari, vanaf 19:30 uur 
• Waar: Grote zolder van Goudestein, maar u moet zich eerst aanmelden bij het gemeentekantoor, 

Endelhovenlaan 1 in Maarssen 
 
Adviescommissie Bezwaarschriften 

• Wanneer: 7 februari, vanaf 19:30 uur 
• Waar: Grote zolder van Goudestein, maar u moet zich eerst aanmelden bij het gemeentekantoor, 

Endelhovenlaan 1 in Maarssen 
 
Meer weten over deze bijeenkomsten? Kijk dan op www.stichtsevecht.nl/bijeenkomsten. 
 

http://www.stichtsevecht.nl/bijeenkomsten
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