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100 dagen Challenge, actieprogramma wonen 
In juni 2018 zijn twee projecten in Stichtse Vecht geselecteerd voor de ‘100 dagen Challenge’ van de provincie 

Utrecht. Met deze challenge willen de deelnemers laten zien dat woningbouw sneller kan. De challenge staat in het 

teken van de Actie Agenda Woningmarkt 2018 - 2021. Hierin legden overheden, corporaties en marktpartijen vast 

hoe zij woningbouw in de provincie Utrecht gaan versnellen.  

 

Op 18 oktober was deze termijn afgelopen en zijn op een platformbijeenkomst bij de provincie de uitkomsten van 

de negen deelnemende projecten aan de 100 dagen Challenge besproken. Voor elk project was een pitch van 100 

seconden om te vertellen welke resultaten zijn geboekt. Op basis van deze pitches waren een publieksprijs en een 

vakjuryprijs te winnen. Het project Tennisvelden Broeckland werd door de vakjury beloond met een 3e prijs omdat 

in 100 dagen bijna alle vooraf gestelde doelen zijn behaald. Het Kwadrant 1 op de Planetenbaan van ontwikkelaar 

Wedo Projects is buiten de prijzen gevallen. 

 

Onderstaand een korte samenvatting van het planproces in de afgelopen 100 dagen van de projecten in Stichtse 

Vecht. 

 

1. Locatie Tennisvelden Broeckland 

Dit project betreft het verplaatsen van de tennisvelden in Broeckland in Breukelen naar het aan de overzijde 

gelegen sportcomplex. Met het omzetten van een natuurgrasveld naar kunstgrasveld kan het sportcomplex van FC 

Breukelen efficienter worden ingericht en is er voldende ruimte om de tennisvereniging te accommoderen. De 

vrijgekomen tennislocatie kan worden herontwikkeld naar woningbouw. Het project stond als idee aan de start van 

het planproces. Als eerste is overleg gevoerd met de besturen van de twee sportverenigingen. Op basis van hun 

input zijn herinrichtingsschetsen en kostenramingen opgesteld. Voor de woningbouwlocatie zijn 

stedenbouwkundige variantenstudies gemaakt. Hierover is met de omgeving overleg gevoerd. Over de gehele 

ontwikkeling is een financieel haalbaarheidsonderzoek gedaan.  Tenslotte ligt er een plan van aanpak voor het 

vervolgtraject. In deze korte tijd van 100 dagen is toch een mooi resultaat bereikt. Van een eerste idee is het verder 

ontwikkeld tot een goede verkenning naar de haalbaarheid.   
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2.   Kwadrant 1, de Fujitsu locatie, op de Planetenbaan in Maarssenbroek. 

Dit project is aangedragen door de nieuwe eigenaar, Wedo projects. De locatie maakt onderdeel van de 

transformatie kantoren op de planetenbaan. De eigenaar is aan de slag gegaan met onderzoek naar een 

innovatieve invulling van de bestaande kantoortoren en aanvullende nieuwbouw. Hierbij zijn ze tot een 

ontwikkelingsvoorstel gekomen waar wonen, werken en aanvullende functies samenkomen en ook de huidige 

huurder Fujitsu onderdeel vanuit maakt.  

 

Uiteraard stopt de planvorming niet nu deze ‘100 dagen challenge’ is afgelopen. We zullen u via de gebruikelijke 

weg informeren en betrekken bij bovenstaande projecten. Zo zal op 6 november tijdens de informatieve werksessie 

de raad worden geinformeerd de transformatie Planetenbaan, waar project het Kwadrant 1 onderdeel vanuit 

maakt.  

 

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

 

Vrijstelling winkeltijden voor zondag 23 en 30 

december 2018 
Vanuit vooral (supermarkt)-ondernemers komen vragen binnen om de openingstijd van de winkels op zondag 23 

en 30 december 2018 te verruimen omdat op deze dagen een topdrukte wordt verwacht. In de Verordening 

Winkeltijden Stichtse Vecht is de mogelijkheid opgenomen om voor de kernen Breukelen, Loenen en Maarssen 

(inclusief Maarssenbroek) de openingstijd te vervroegen van 12.00u naar 10.00u. Tot nu toe is van deze 

bevoegdheid alleen vorig jaar gebruik gemaakt voor 24 december 2017. Alle belangen in overweging nemende 

heeft het college gemeend om in deze specifieke situatie de vrijstelling voor alle winkels te laten gelden. Tevens 

zijn zondag 23 en 30 december 2018 als koopzondagen aangewezen zodat winkels in de gehele gemeente op 

deze dagen van 10.00 tot 17.00u open kunnen zijn. Uiteraard zijn ondernemers vrij om zelf te bepalen of zij hiervan 

gebruik willen maken. 

 

 

 

 

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