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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
De dorpsvisie Loenen aan de Vecht, zijnde paragraaf 2.2 van het Dorpsontwikkelingsplan Loenen aan de 
Vecht (10 december 2012), vast te stellen met daarin drie hoofdthema's voor het uitvoeringsplan, zijnde: 
a. veilig en fijn wonen voor iedereen:  
b. samen sterk voor toekomst voorzieningen dorp; 
c. groene en kleinschalige karakter omarmen. 
 
 
Samenvatting 
 
In de Kadernota gebiedsgericht Werken is afgesproken dat er een Dorpsontwikkelingsplan zal worden 
opgesteld voor iedere kern en voor de grotere kernen een Gebiedsontwikkelingsplan. De Dorpsraad 
Loenen aan de Vecht heeft in samenwerking met de gemeente het Dorpsontwikkelingsplan (DOP) Loenen 
aan de Vecht opgesteld. Dit Dorpsontwikkelingsplan brengt in kaart welke onderwerpen aandacht moeten 
krijgen om de leefbaarheid van Loenen aan de Vecht te behouden of zelfs te versterken.  
Het DOP Loenen aan de Vecht bestaat uit een dorpsanalyse, een dorpsvisie (hoofdstuk 2) en een nog op 
te stellen uitvoeringsplan. De dorpsvisie bestaat uit een SWOT en omvat de belangrijkste thema’s  voor 
Loenen aan de Vecht. Het voorstel is de dorpsvisie vast te stellen. 
 
 
 
Bijlagen 
- Dorpsontwikkelingsplan Loenen aan de Vecht 
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Doel en beoogd maatschappelijk effect 
In de Kadernota gebiedsgericht Werken is afgesproken dat er een Dorpsontwikkelingsplan zal worden 
opgesteld voor iedere kern en voor de grotere kernen een Gebiedsontwikkelingsplan. De Dorpsraad 
Loenen aan de Vecht heeft in samenwerking met de gemeente het Dorpsontwikkelingsplan (DOP) Loenen 
aan de Vecht opgesteld. Dit Dorpsontwikkelingsplan brengt in kaart welke onderwerpen aandacht moeten 
krijgen om de leefbaarheid van Loenen aan de Vecht te behouden of zelfs te versterken.  
Het DOP Loenen aan de Vecht bestaat uit een dorpsanalyse, een dorpsvisie (hoofdstuk 2) en een nog op 
te stellen uitvoeringsplan. De dorpsvisie bestaat uit een SWOT en omvat de belangrijkste thema’s  voor 
Loenen aan de Vecht. Het voorstel is de dorpsvisie vast te stellen. 
 
Argumenten 
Op 29 november zijn de dorpsanalyse en de SWOT samen met de dorpsraad Loenen aan de Vecht 
besproken met de bewoners van Loenen aan de Vecht. Op deze avond zijn de belangrijkste punten 
bepaald waar het komende jaar de nadruk op zou moeten liggen bij de verbetering van de 
leefbaarheid(sociaal, fysiek of economisch) in Loenen aan de Vecht. Deze prioriteiten zijn samengevoegd 
en in de bewonersavond tot drie thema’s samengevat en beschreven, zijnde  
• Veilig en fijn wonen voor iedereen,  
• Samen sterk voor voorzieningen dorp 
• Groene en kleinschalige karakter omarmen 
Het uitvoeringsplan van het DOP Loenen aan de Vecht is niet gelijk opgesteld, omdat het wenselijk is om 
eerst de dorpsvisie als koersbepaling vast gesteld te hebben.  
 
Kanttekeningen 
Tijdens de bewonersavond bleek dat het aanpakken van de verkeersveiligheid en in bijzonder de 
verkeersveiligheid op de Rijksstraatweg als belangrijkste aandachtspunt wordt gezien. De wens tot 
concrete maatregelen op korte termijn is dusdanig hoog, dat vooruitlopend op het uitvoeringsplan een 
werkgroep verkeer met aangemelde bewoners reeds in oprichting is. 
 
Communicatie 
Het DOP Loenen aan de Vecht is samen met de dorpsraad Loenen aan de Vecht opgesteld. Op 29 
november is in een bewonersavond draagvlak voor het DOP Loenen aan de Vecht getoetst en ook 
bevonden. De communicatie is tot nu toe ook met de dorpsraad afgestemd. De dorpsraad Loenen aan de 
Vecht nodigt uw raad graag uit voor een informele wandeling op zaterdag 12 januari ter voorbereiding van 
de werksessie.   
 
Na vaststelling zal het DOP Loenen aan de Vecht op de gemeentelijke website worden gezet om te 
kunnen downloaden. Aan de dorpsraad Loenen aan de Vecht zal worden gevraagd om het DOP Loenen 
aan de Vecht op hun website te plaatsen.  
Uit kostenoverweging zal er geen boekje worden vormgegeven en gedrukt van het DOP Loenen aan de 
Vecht.  
 
Financiën en risico’s 
De thema’s uit de dorpsvisie zullen worden uitgewerkt in het op te stellen uitvoeringsplan Loenen aan de 
Vecht. De financiering van de acties uit het uitvoeringsplan dienen straks plaats te vinden uit reguliere 
budgetten van de gemeente. Aanvragen van inwoners gebaseerd op het DOP Loenen hebben voorrang 
bij de toedeling van gelden uit het centraal leefbaarheidsbudget.  
 
Het is nog niet duidelijk in hoeverre de reguliere budgetten afdoende zijn om alle gewenste acties in het 
uitvoeringsplan straks te bekostigen. Daar waar mogelijk zullen wij externe partners uitnodigen om mee te 
doen en acties te financieren. 
 

Pagina 2 van 3 



Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen 
Postbus 1212, 3600 BE Maarssen 
T 0346 25 40 00 F 0346 25 40 10 
www.stichtsevecht.nl 

Pagina 3 van 3 

Vervolg 
De dorpsraad Loenen aan de Vecht nodigt uw raad graag uit voor een informele wandeling op zaterdag 
12 januari ter voorbereiding van de werksessie. 
 
 
29 november 2012 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris   Burgemeester 
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