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Beste mevrouw De Vries,
Op grond van artikel 42 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere
werkzaamheden van de raad van de gemeente Stichtse Vecht, zijn door u schriftelijke
vragen gesteld over de groenvoorziening en veiligheid in de wijk Bloemstede in
Maarssenbroek.
Voor de overzichtelijkheid worden de door u gestelde vragen herhaald.
Vraag 1
Wat gaat het college doen aan het groenonderhoud in de perkjes en borders in de wijken
van Bloemstede, die niet aan de rondweg grenzen?
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Vraag 2
Wanneer gaat het college de ‘eigen beheer tegels’ plaatsen?

Beantwoording art 42 vraag SP inzake
groenvoorziening en veiligheid in

Antwoord 1
Het college heeft afgelopen winter in de wijk Bloemstede diverse plantvakken laten rooien
en voorzien van nieuwe beplanting. In het voorjaar heeft de groenaannemer extra
aandacht besteed aan het groen in de wijk zodat de plantvakken er weer netjes uitzien.
Voor de komende tijd worden de perkjes en borders op het vastgestelde beeldniveau,
beeldkwaliteit B, onderhouden.

Antwoord 2
Het college verwacht dat de ‘Zelfbeheer’-tegels in juni worden geleverd. Wij zullen ze dan
in de maanden daarna plaatsen bij de plantvakken die door bewoners beheerd worden.
Vraag 3
Gaat het college beter handhaven op de overlast?
Antwoord 3
Het is bij het college bekend dat er op bepaalde parkeerplekken in Maarssenbroek zaken
gebeuren die niet kloppen. Samen met politie en andere partijen proberen we hier op te
handhaven. Alle hulp is welkom en we vragen bewoners dan ook melding te maken als
men een verdachte situatie constateert. Dit kan via de reguliere kanalen van politie (09008844).
Vraag 4
Gaat de gemeente in gesprek met Portaal over de eenzijdige toewijzing van de
vrijkomende huurwoningen in Bloemstede?
Antwoord 4
Toewijzing van sociale huurwoningen aan woningzoekenden gaat via de procedures van
WoningNet. De regels daarvoor staan in de huisvestingsverordening van de gemeente.
Woningcorporatie Portaal toetst vervolgens deze regels bij de nieuwe huurders. Wij
hebben geen aanwijzingen dat Portaal zich niet aan deze procedures houdt. Woonoverlast
kan gemeld worden bij de woningcorporatie. Een vermoeden over illegale verhuur in de
buurt kan bij de gemeente gemeld worden via: illegaleverhuur@stichtsevecht.nl.
Met vriendelijke groet,
Overeenkomstig het door burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht genomen
besluit,

Dennis Boekhout
Directeur Domein Ruimte

Vindt u deze brief niet duidelijk? Laat het ons weten via info@stichtsevecht.nl
If you don’t understand Dutch, please email us at info@stichtsevecht.nl
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Aan: Het College van B & W en de Gemeenteraad
van de Gemeente Stichtse Vecht
Betreft: Schriftelijke vragen over de groenvoorziening
en veiligheid in Bloemstede Maarssen-Broek.
18 maart 2022
Geacht College en leden van de Gemeenteraad,
Wij krijgen al geruime tijd berichten dat, ondanks de inspanning van actieve bewoners, sommige
wijken in Maarssenbroek beginnen te verloederen.

1. Perkjes en borders in de wijken van Bloemstede, die niet aan de rondweg grenzen,
worden slecht onderhouden.
2. Betrokken bewoners die de perkjes zelf opknappen en onderhouden, vragen al anderhalf
jaar om de beloofde ‘eigen beheer’ tegels of bordjes welke tot op heden nog steeds niet
zijn geplaatst
3. Op de parkeerplaats van deze en andere wijken in Maarssen-Broek zorgen drugsdealers
regelmatig voor overlast en een onveilig gevoel.
4. In vrijgekomen huurwoningen van deze wijk in Bloemstede, worden te vaak bewoners
geplaatst voor wie deze woningen niet bestemd zijn.
Als u van bovenstaande geen weet heeft, dan bent u bij deze geïnformeerd.
Maar ook als u wel van bovenstaande op de hoogte bent, willen wij graag binnen 3 weken na
dagtekening antwoord op de volgende vragen:

1. Wat gaat het College doen aan het groenonderhoud in de perkjes en
borders in de wijken van Bloemstede, die niet aan de rondweg grenzen?
2. Wanneer gaat het College de ‘eigen beheer ‘tegels plaatsen?
3. Gaat het College beter handhaven op de overlast?
4. Gaat de gemeente in gesprek met Portaal over de eenzijdige toewijzing van
de vrijkomende huurwoningen in Bloemstede?
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de SP afdeling Stichtse Vecht
Voor nadere informatie email naar : stichtsevecht@sp.nl)

