
 

 
 
Motie, lief-en-leed straten Stichtse Vecht 
 
Gemeenteraad van Stichtse Vecht in vergadering bijeen op 10 juli 2018. 
 
Overwegende 
 

Dat er in de gemeente Stichtse Vecht ook geëxperimenteerd moet worden met lief-en-leed 
straten zoals dat in Rotterdam het geval is; 

 
Constaterende 
 

Dat in Rotterdam de lief-en-leed straten (zo’n 600 straten) zorgen voor een betere 
sociale cohesie en helpen bij eenzaamheid bij o.a ouderen. De buurten en straten 
gaan er op vooruit en komen samen met oplossingen voor problemen die spelen in 
de wijk of straat; 

 
Van mening 
 

Dat ook in de gemeente Stichtse Vecht geëxperimenteerd moet worden met lief-en-
leed straten zoals deze in Rotterdam bestaan; 

 
Verzoekt het college 
 

Stappen te ondernemen die ertoe leiden dat de eerste lief-en-leed straat gerealiseerd 
wordt, door middel van het opzetten of stimuleren van een stichting met bestuur en 
vrijwilligers (zie ook Stichting Opzoomer mee Rotterdam); 

 
en gaan over tot de orde van de dag. 
 
Wim Ubaghs 
 

 

 
Partij voor de Vrijheid 

  



Toelichting 

De lief-en-leed straten zoals deze in Rotterdam bestaan worden beheerd door Stichting 
Opzoomermee Rotterdam. Ruim 600 Rotterdamse straten doen inmiddels mee met de Lief & 
Leedactie van Opzoomer Mee. Hoe ze dat doen? Gewoon door heel eenvoudige (maar 
daardoor juist bijzondere) dingen te doen in de straat! Bijvoorbeeld door even aan te kloppen 
bij die zieke buurman Kan ik iets voor u doen? Of door namens de straat even een 
verjaardagskaart in de bus te doen. Zij krijgen een potje (Lief-en-leed potje) geld van de 
stichting, en de stichting krijgt een kleine subsidie van de gemeente. Het is gebleken dat de 
sociale cohesie sterk verbetert en ook de eenzaamheid bij o.a ouderen minder wordt. 

De PVV wil dat dit soort straten ook in Stichtse Vecht komen, wij hopen daarom op een 
brede steun voor deze motie! 

Zie de PDF(bijlage) voor meer informatie en voor het concept van een stichting (In De Wijk). 

Stichting In De Wijk is het idee voor een stichting, die de lief-en-leed straten moet gaan 
beheren in onze gemeente. Hiervoor moeten vrijwilligers worden geworven en moet worden 
gepeild welke straten een lief-en-leed potje willen. 

 

 


