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Veiligheidsbeeld Stichtse Vecht 
Door middel van het Veiligheidsbeeld informeert burgemeester Marc Witteman u graag over de 

criminaliteitsontwikkelingen in de eerste zes maanden van 2018 binnen de gemeente Stichtse Vecht. Het totaal 

aantal misdrijven daalde het eerste halfjaar van 2018 met 7% ten opzichte van dezelfde periode in 2017. 

 

Opvallend is de daling van het aantal autokraken met 20%, terwijl regionaal een daling van 15% heeft 

plaatsgevonden. Sinds begin 2018 zijn de camera’s in het stationsgebied Breukelen operationeel. In dit gebied is  

een duidelijke daling te zien van het aantal autokraken. De parkeerplaatsen nabij horecagelegenheden blijven 

plekken waar relatief veel autokraken worden gepleegd. De aandacht zal zich hierop gevestigd blijven. 

 

Opnieuw is het aantal woninginbraken gedaald (9%) ten opzichte van 2017. Het thema woninginbraken blijft de 

aandacht houden. Vanwege de grote impact op de gedupeerden is elke inbraak er één te veel.  

 

De meldingen jongerenoverlast zijn gedaald met 26%. Samen met het jongerenwerk en Politie is actief ingezet op 

locaties waar jongerenoverlast plaatsvond. Daarnaast zijn er diverse projecten met jongeren gedraaid waarmee 

voorkomen wordt dat zij overlast veroorzaken. 

 

Het aantal fietsendiefstallen is met 23% gedaald ten opzichte van 2017, van 94 naar 72. Sinds de stijging van het 

aantal fietsendiefstallen vorig jaar, zijn er verschillende preventieve acties gevoerd rondom de stationsgebieden 

van Maarssen en Breukelen. Daarbij zijn onder andere zadelhoesjes uitgereikt om inwoners erop te wijzen hun 

fiets met een extra slot vast te zetten. Onlangs heeft een gratis graveeractie plaatsgevonden in het stationsgebied 

Maarssen. Vanuit de inwoners was hier veel animo voor.  
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Ontwikkelingen Doornburgh 
Op 13 juni 2018 heeft de eigenaar van Doornburgh haar plannen gepresenteerd aan de buurt. Vervolgens heeft ze 

ook iedereen op 24 juni uitgenodigd voor een open dag. Veel mensen hebben gebruik gemaakt van deze 

mogelijkheden om kennis te maken. Ook het college is geïnformeerd. Na de zomer zal de eigenaar ook specifiek 

voor de raad nadere informatie verstrekken over de plannen en ambities.  

 

In september wil de eigenaar van Doornburgh starten met een pilot voor het gebruik van het klooster. De eigenaar 

wil  hier een museale functie creëren die een verband legt tussen de wetenschap en kunst. Een atelier voor 

wetenschappers en een laboratorium voor kunstenaars. Deze invulling past binnen het geldende 

bestemmingsplan. Naast het museum bestaat ook de wens voor een horecagelegenheid. Bezoekers kunnen hier 

koffiedrinken, maar de gelegenheid is ook bedoeld om aan besloten groepen een diner aan te bieden. Deze horeca 

past niet binnen het bestemmingsplan en daarom heeft de eigenaar een tijdelijke ontheffing aangevraagd. Met 

behulp van deze ontheffing wil de eigenaar  testen of horeca past op deze locatie en of het rendabel is.  

 

De aangevraagde ontheffing zal getoetst worden aan het ruimtelijk beleid van de gemeente. De aanvraag wordt in 

ieder geval getoetst aan milieueisen (in dit geval: veroorzaakt het geen overlast voor de buurt?), verkeersbeleid 
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(ontstaan er geen problemen met parkeren en verkeer?), cultuurhistorie (kan het volgens de regels die gelden voor 

een monument?).  De ontwikkelaar heeft een termijn van 5 jaar aangevraagd maar in ieder geval zal bij een 

positief besluit de tijdelijke ontheffing, gezien de locatie, maximaal voor 1 jaar worden verleend. Na een jaar zal 

bekeken worden of verlenging wenselijk is.    

 

Naast deze invulling zal na de zomer ook het gesprek gestart worden over mogelijke andere ontwikkelingen op de 

locatie. Bij dit gesprek zullen de buurt en de stakeholders betrokken worden. Wij hebben een intentieovereenkomst 

gesloten met eigenaar om de ambtelijke kosten van dit proces te kunnen verhalen. De gemeente heeft hiermee 

nog geen inhoudelijk standpunt over de plannen van de eigenaar. Dit dient, in overleg met u, later bepaald te 

worden waarbij de resultaten van het participatieproces meegewogen moeten worden.  

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