Raadsbesluit
(gewijzigd door amendementen op de
beslispunten 1, 4, 5, 6 en 8)
Onderwerp
Burgerinitiatief Atlantische Buurt Maarssen
Begrotingswijziging
Agendanummer

n.v.t.
Datum raadsvergadering
2 april 2019

Registratie nummer
Z/18/148650-VB/18/94361

Commissie
15 januari 2019
5 februari 2019 en
12 maart 2019

De raad van de gemeente Stichtse Vecht,
gelet op:
-

Burgerinitiatief Atlantische Buurt Maarssen;
De reactie van burgemeester en wethouders van 18 december 2018;
de bespreking in de commissie Fysiek Domein en 15 januari, 5 februari en 12 maart 2019,
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Besluit
1. Het college opdracht geven de door het burgerinitiatief opgestelde visie over de Atlantische
Buurt Maarssen, zijnde het gebied omgrensd door de Europalaan, Kennedylaan, Dr.
Ariënslaan en Thorbeckelaan in Maarssen, verder uit te laten werken door de initaitefgroep
onder begeleiding van een procesmanager in samenwerking met de wijkcommissie
Staatslieden Zeehelden en de wijkagent alsmede andere mogelijk partners en vervolgens ter
vaststelling aan de raad aan te bieden;
2. Woningcorporatie Portaal als zijnde de gemeentelijke voorkeurscorporatie in Maarssen-Dorp
en vastgoedeigenaar in het gebied actief hierbij te betrekken;
3. Hierin voor de korte en de langere (2030) termijn doelstellingen en concrete interventies op
te nemen om te komen tot een samenhangende, toekomstbestendige aanpak van de sociale
opgaven, de klimaatopgaven, bouwkundige opgaven en de woonopgaven in de buurt en aan
te geven hoe die interventies bijdragen aan de Atlantische Buurt Maarssen en hoe die zich
verhouden tot het gemeentelijk beleid op het vlak van in elk geval sociaal domein, klimaat en
wonen;
4. Dit vergezeld te laten gaan van een concrete korte- en lange (2030) termijnplanning. waar
deze interventies in zijn opgenomen met bijbehorend voorstel ter financiering waar een
maatschappelijke kosten- en batenanalyse onderdeel van uitmaakt;
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5. Deze aanpak op te nemen in de jaarlijks terugkerende prestatieafspraken met de
woningcorporatie;
6. Tot de vaststelling van de visie in de raad geen besluiten over nieuwe ruimtelijke
ontwikkelingen in de Atlantische Buurt te nemen;
7. De gemeenteraad periodiek te informeren over de voortgang van het voorgaande.
8. Een taakstellend budget van € 20.000 beschikbaar te stellen voor de visieontwikkeling ten
laste van het Centraal Leefbaarheidsbudget..
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Griffier

