
Geachte commissieleden Sociaal Domein, 

 

Voordat ik ons pleidooi om aandacht te vragen voor ons nijpend huisvestingsprobleem voor u 

toelicht, wil ik u eerst even opsommen welke disciplines zich gehuisvest weten in ons centrum 

Gaslaan 18: 

 De jeugdgezondheidszorg van de GGD, dus het consultatiebureau plus de jeugdartsen en 

jeugdverpleegkundigen, 

 Het Algemeen Maatschappelijk werk van Kwadraad, 

 De Buurtbemiddeling van Kwadraad, 

 Het Sociaal Wijkteam Maarssen-Dorp, i.c. de collega’s van Buurtzorg Jong  

 De Thuiszorg van Careyn voor zowel het team Binnen (= Maarssen-dorp) als het team 

buiten (= de buitengebieden van Maarssen, zoals Tienhoven dat is), 

 De Thuisbegeleiding van Careyn, 

 De dementieconsulente van Rijnhove, 

 Vluchtelingen werk Maarssen, Stichtse Vecht. 

 De AA-groep die haar wekelijkse bijeenkomsten hier houdt. 

 

Sinds ruim een half jaar is ons te verstaan gegeven dat het pand Gaslaan 18 in Maarssendorp 

verkocht gaat worden. Anders dan door de hoofdambtenaar van het projectplan  in gesprek van 12-

12-17 liet weten, zijn wij niet eerder ‘persoonlijk’ benaderd om ons te laten informeren over een 

ophanden zijnd groot plan waarbij ook ons centrum zou gaan verdwijnen.  

Wij realiseren ons terdege dat iedere eigenaar het recht heeft om zijn eigendom te verkopen, dus 

daar zal ons betoog niet over gaan. Wel over de consequentie die het gaat hebben voor de 

uitvoering van onze taken. We zijn sinds september met het merendeel van de ‘bewoners’ aan het 

zoeken geweest naar alternatieven in Maarssen-Dorp. Een gebouw van deze omvang en met een 

acceptabele huurprijs is er echter gewoon niet voorhanden. Het gevolg van deze constatering is dat 

mogelijk alle ‘bewoners’ individueel op zoek zullen moeten gaan naar alternatieven (met de 

mogelijke consequentie dat er extrakosten gemaakt moeten worden om die ruimtes, gebouwen 

geschikt te maken voor vertrouwelijke gesprekken) zodat ons werk goed gedaan kan worden. 

In de Kadernota Sociaal Domein van de gemeente Stichtse Vecht wordt nadrukkelijk gesproken over 

integraal werken, inwoner centraal en hulp dichtbij! Het is toch echt heel erg te betreuren als nu 

gaat blijken dat door het instemmen met dit integrale plan ons centrum zal gaan verdwijnen. 

Vanuit de praktijk, zoals ik hier sta, ga ik er van uit dat het geen betoog behoeft en of voorbeelden 

hoef te noemen van hoe korte lijnen en verschillende disciplines elkaar snel, gemakkelijk en dus 

efficiënt kunnen vinden in een gebouw als we nu met elkaar ‘bewonen’..   

Het zou erg jammer zijn als de consequentie gaat moeten zijn dat alle disciplines afzonderlijk hun 

huisvesting zullen moet gaan zoeken/vinden ergens in de wetenschap dat behalve de nodige kosten 

ook die doelmatigheid in het aanbod van het Sociaal Domein wel hel zwaar onder druk komt te 

staan. 

Om deze redenen doen wij een dringend beroep op u als lid van de Commissie Sociaal Domein om 

alles in het werk te stellen te (her)overwegen het centrum, zoals we dat nu kennen, in de huidige 

glorie, te laten bestaan of in ieder geval te onderzoeken,  of anderszins alles in het werk te stellen 



om met ons, als vormgevers van het Sociaal Domein in Maarssen-dorp, te zoeken naar een ‘waardig’ 

alternatief. Ik wens u daar alle wijsheid in toe. 

Namens de gebruikers van het centrum dank voor uw aandacht in deze op voorhand. 

 

Maarssen, 9 januari 2018  


