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Inleiding
Bijgaande ontvangt u de uitvoeringsnota Maarssenbroek Samen Schoon Heel en Veilig. Conform de
toezegging aan uw raad in de ingelaste raadsvergadering van 31 augustus 2020 hebben wij een
concreet plan van aanpak gemaakt om de leefbaarheid in Maarssenbroek te vergroten.

Uitgangspunten
De notitie beschrijft de uitgangspunten waarmee wij Maarssenbroek in 2021 en 2022 gaan
benaderen. De opdracht van uw raad is vertaald in een concrete en compacte uitvoeringsnota. Wij
verdelen de aanpak Maarssenbroek Schoon Heel Veilig in drie fasen: korte termijn (eerste helft
2021); middellange termijn (2021) en lange termijn (vanaf 2022). Op korte termijn bereiken wij met
bestaande middelen beter resultaat. Voor de lange termijn geldt dat een integrale visie nodig is om
de koers van de wijk vast te leggen.
Het doel is praktische eenvoudig toepasbare verbetering in de gemeentelijke handelswijze en betere
communicatie met de bewoners te realiseren. Wij gebruiken dit plan van aanpak bovendien als
blauwdruk voor de vernieuwing van Gebiedsgericht Werken. De aanpak geldt nu weliswaar voor
Maarssenbroek, maar het is concreet toepasbaar op de andere wijken en kernen.
Voor de middellange termijn is slechts een globale, meer algemene aanpak beschreven. Dit is van
belang, omdat de uitgangspunten deze notitie niet mogen botsen met de vernieuwing van
Gebiedsgericht Werken.
De aanleiding voor het schrijven van de uitvoeringsnota ligt op het gebied van de openbare orde. De
ervaren overlast ligt ook op het leefbaarheidsgebied. Daarom komt de regie op de uitvoering te liggen
bij de gebiedsregie. Om de nota adequaat te kunnen uitvoeren is ambtelijke capaciteit nodig. De
teams leveren de inzet uit de bestaande middelen. Om echt goed te kunnen sturen op resultaat
wijzen wij een gebiedsregisseur aan, specifiek voor het uitvoeren van deze nota.

Gebiedswethouder
Het college hecht waarde aan een integrale benadering van de problematiek in Maarssenbroek.
Wethouder Van Liempdt zal als gebiedswethouder de regie op zich nemen.

Samenwerking met de bewoners
Om het belang van de samenwerking en de gezamenlijke verantwoordelijkheid te onderstrepen,
geven wij de aanpak, op voorspraak van een inwoner van Maarssenbroek, de ondertitel:
Maarssenbroek, Samen Schoon Heel en Veilig!

In een informatieve commissie in het eerste kwartaal van 2021 geeft het college een toelichting op
deze aanpak.
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