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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
 
De visie voor Nieuwersluis en Loenersloot vaststellen (hoofdstuk 3 en 4) en kennis nemen van de 
dorpsanalyse van Vreeland, Nieuwersluis en Loenersloot. 
 
 
Samenvatting 
 
 
In de kadernota gebiedsgericht werken is afgesproken dat er een Dorpsontwikkelingsplan zal worden 
opgesteld voor iedere kern. Een Dorpsontwikkelingsplan bestaat uit een analyse, visie en uitvoeringsplan. 
Voor zowel Vreeland, Nieuwersluis als Loenersloot zijn dorpsanalyses opgesteld. De raad stelt de visie 
vast.  In nauwe samenwerking met de kernen Nieuwersluis en Loenersloot zijn bijgevoegde visies tot 
stand gekomen. Hierin worden de thema’s benoemd die de bewoners voor de toekomst belangrijk vinden. 
Vreeland kiest ervoor geen nieuwe visie te maken omdat de visie, die in 2009 door de toenmalige raad 
van de gemeente Loenen is vastgesteld, nog voldoet. De dorpsanalyse  Loenen wordt ter kennisname 
aangeboden. 
 
 
 
 
Bijlagen 
- Dorpsanalyse Vreeland 
- Dorpsvisie Vreeland (2009) 
- Dorpsanalyse en visie Nieuwersluis 
- Dorpsanalyse en visie Loenersloot 
 

Raadsvoorstel 
 
Onderwerp 
Dorpsvisies voor Loenersloot en Nieuwersluis 
 
Begrotingswijziging 
n.v.t. 
 
Datum raadsvergadering 
28 januari 2014 
 
Werksessie 
14 januari 2014 

 

Portefeuillehouder 
Drs. J.W. Verkroost 
 
Afdeling 
Wijken en kernen 
Mail opsteller 
jacobine.klijberg@stichtsevecht.nl 
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Doel en beoogd maatschappelijk effect 
Met het vaststellen van de visies die samen met de dorpen Nieuwersluis en Loenersloot gemaakt zijn 
wordt invulling gegeven aan de doelstellingen uit de Kadernota Gebiedsgericht Werken: 
1. We verbeteren en behouden de fysieke en sociale leefbaarheid per kern. 
2. Het gemeentelijk beleid doet recht  aan de eigenheid en identiteit van de dorpen en wijken en sluit 

aan bij de prioriteiten die de bewoners stellen in en aan hun leefomgeving.  
3. We stimuleren de eigen verantwoordelijkheid, eigen kracht, creativiteit en betrokkenheid van 

(georganiseerde) inwoners.  
4. Door onze manier van werken verkleint de afstand tussen inwoners en overheid. We nemen de 

inbreng van bewoners serieus, mensen voelen zich gehoord. 
 
De duurzaamheiddoelstelling van de gemeente komt naar voren in de manier waarop de analyses en 
visies tot stand zijn gekomen. Die sluiten aan bij het  “people” aspect uit de trias “people, planet, profit”. 
De in de visies genoemde thema’s voor de toekomst sluiten aan bij alle drie deze thema’s. Ze zijn gericht 
op een duurzame toekomst van de dorpen in alle aspecten van de betekenis. 
 
Argumenten 
Argument 1: In de kadernota gebiedsgericht werken is vastgesteld dat het college de bevoegdheid heeft 
analyse en uitvoeringsplan van de DorpsOntwikkelingsPlannen (DOP’s) vast te stellen en dat de raad de 
bevoegdheid heeft het visiedeel vast te stellen. Dit voorstel geeft uitvoering aan die verdeling van 
bevoegdheden. 
Argument 2: De analyses en visies zijn in coproductie met de betreffende kernen tot stand gekomen. De 
visies zijn een weergave van wat er speelt in het dorp en worden gedragen en erkend als van het dorp.  
De visies kunnen goed dienen als kader voor toekomstige ontwikkelingen. De visies doen recht aan de 
toekomstige leefbaarheid van de kernen.  
 
Communicatie 
Een van de kenmerken van het gebiedsgericht werken is maatwerk. De eigen identiteit van de kernen 
staat daarbij voorop.  De dorpsanalyses zijn een middel om daar uitvoering aan te geven.  
Iedere kern heeft daarbij een proces doorlopen dat paste bij de aard en wensen van dat specifieke dorp. 
Dit heeft geleid tot bijgevoegde analyse en visie voor Loenersloot en Nieuwersluis en tot herbevestiging 
van het Dorpsplan Vreeland uit 2009, en zal nog leiden tot een herziene analyse en visie voor Nigtevecht .  
 
Per kern wordt geadviseerd de direct betrokkenen te informeren over het vaststellen van het  document 
voor hun kern. Daarbij is het van belang om te benadrukken dat deze documenten het gezamenlijke 
resultaat zijn van een coproductie.  
 
Daarnaast wordt geadviseerd in de pers aandacht te schenken aan het overall vaststellen van de visies. 
Als onderdeel van het voorgenomen proces  in het gebiedsgericht werken.  
 
Financiën en risico’s 
Vaststellen van de analyse en visie heeft geen directe financiële consequenties. In 2014 zullen de visies 
worden omgezet in uitvoeringsplannen die dat wel zullen hebben. Uitgangspunt daarbij is nadrukkelijk uit 
te gaan van de reguliere gemeentelijke middelen. 
 
Vervolg 
Zodra voor de vier kernen Nigtevecht, Vreeland, Nieuwersluis en Loenersloot de analyse en visie zijn 
vastgesteld,  zal gestart worden met het traject voor de uitvoeringsafspraken. De uitvoeringsplannen 
zullen in 2014 ter informatie aan de raad worden aangeboden. 
 
 
17 december 2013 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris   Burgemeester 
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