
Mijlpaal/Onderwerp Datum Middelen externe 

communicatie

Bewonersbrief/wijkberi

cht, persbericht, 

website, reguliere 

wekelijkse e-

nieuwsbrief (gemeente 

Stichtse Vecht), 

speciale project e-

nieuwsbrief/e-mail 

waarop men zich kan 

abonneren, sociale 

media, 

inspraak/participatie, 

ter inzage legging, 

bijeenkomst.

Middelen interne 

communicatie

RIB, Samen@Work 

(intranet Stichtse 

Vecht), bijeenkomst.

Externe communicatie 

doelgroepen

Inwoners, in het 

bijzonder direct 

omwonenden en 

bedrijven van de 

nieuwe locatie, 

Rijkswaterstaat, 

Provincie Utrecht.

Interne communicatie 

doelgroepen

College van B&W en 

raad Stichtse Vecht, 

ambtelijke organisatie, 

bestuurlijk 

besluitvormingsorgaan 

(stuurgroep), 

projectgroep.

Communicatie boodschap(pen) Timing en frequentie Opmerkingen / 

bijzonderheden

Timing en inhoud van 

de communicatie 

moeten steeds worden 

afgestemd met 

communicatieadviseur 

en gebiedsregisseur.

Aankondiging over 

voorkeurslocatie op de 

Corridor 25-10-2020

mailbericht aan het 

bestuur VVE De 

Corridor

ondernemers De 

Corridor

aankondiging dat het college zal 

besluiten over de voorkeurslocatie
Bekendmaking 

voorkeurslocatie college 

voor nieuwe ASS, Werf  okt-20

brief aan alle 

ondernemers De 

Corridor

ondernemers De 

Corridor

aankondiging dat het college de 

voorkeurslocatie heeft vastgesteld

Voorkeurslocaties besproken 

in commissie Fysiek Domein 1-12-2021 geen

Presentatie aan 

geheime commissie raadsleden

presentatie 

goedgekeurd door 

college geheime commissie

op bespreking in 

commissie is 5-1-21 

geheimhouding 

opgeheven
Externe partijen  zijn 

geínformeerd over de 

voorkeurslocatie 8-1-2021 persbericht RIB

inwoners, 

ondernemers raadsleden voorkeurslocatie bekend gemaakt

Reactie brief VVE De 

Corridor 9-3-2021

Antwoordbrief namens 

het college VVE De Corridor

VVE wordt meegenomen in 

ontwikkeling ASS als 

gesprekspartner

Informeren VVE De Corridor 

over komst van het ASS 16-2-2021 digitale bijeenkomst

ondernemers De 

Corridor raadsleden

Informeren 400 

ondernemers De Corridor 10-6-2021

digitale bijeenkomst, 

aangevuld met oproep 

socia, nieuwsbrief

Presentatie en gesprek 

a.d.h.v. stellingen raadsleden

Uitleg geven over locatiekeuze, 

inrichting, proces

eenmalig, 10-6-21, 

maar komt bestuurlijk 

vervolg bestuurders afwezig

Informeren 65.000 inwoners 

over komst nieuwe ASS 24-6-2021

digitale bijeenkomst, 

aagekondigd op social 

en online nieuwsbrief Presentatie en gesprek  raadsleden

Uitleg geven over locatiekeuze, 

inrichting, proces eenmalig, 24-6-21  

Informeren over nieuwe ASS Website pagina alle stakeholders Korte uitleg project + planning

Staat live, wordt 

aangevuld

Bijpraten bestuur VvE De 

Corridor 15-7-2021 gesprek op Goudestein

ondernemers De 

Corridor

Uitleg geven over locatiekeuze, 

inrichting, proces

zolang noodzakelijk of 

gedurende gehele 

project

Gewijzigde planning 14-10-2021 weekbrief raad raadsleden

gewijzigde planning + routekaart 

gedeeld met de raad

Bijpraten bestuur VvE De 

Corridor 22-9-2021 gesprek op Goudestein

ondernemers De 

Corridor

Inpassen milieustraat, 

voorwaarden ondernemers, 

verkeerskundige consequenties 

besproken

zolang noodzakelijk of 

gedurende gehele 

project

Bijpraten bestuur VvE De 

Corridor 4-11-2021 gesprek op Goudestein

ondernemers De 

Corridor

Inpassen milieustraat, 

voorwaarden ondernemers, 

verkeerskundige consequenties 

besproken

zolang noodzakelijk of 

gedurende gehele 

project
Aangepaste planning en 

routekaart nov-21 Website pagina alle stakeholders

Nieuwe planning en routekaart 

geplaatst

Bespreken randvoorwaarden 10-3-2022

Digitaal bestuurlijk 

overleg

ondernemers De 

Corridor Gesprek over randvoorwaarden

zolang noodzakelijk of 

gedurende gehele 

project

Bespreken verkeerskundige 

maatregelen 30-3-2022

gesprek bij 

ondernemers op locatie

Ondernemers De 

Corridor

Toelichting op de genomen 

verkeersmaatregelen De Corridor

verkeerskundige 

aanwezig

Communicatiekalender Nieuwbouw Afvalscheidingsstation - De Werf - Kansis Groen
Situatieschets: nieuwbouw van één centraal afvalscheidingsstation voor de gehele gemeente waar ook de werfactiviteiten en Kansis Groen worden gerealiseerd

Planologische procedure: wijziging bestemmingsplan nodig, via WABO procedure Omgevingsvergunning


