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Motie communicatie en participatie bij 

infrastructurele werken in de wijken en kernen 
 

De raad van de gemeente Stichtse Vecht in vergadering bijeen op 11 november 2014 

 

Gehoord en gelezen de discussie over de Begroting  Stichtse Vecht 2015 

 

Constaterende dat: 

• We als gemeenteraad in twee jaar tijd 4 keer geconfronteerd zijn geweest met grote 

ergernissen en onvrede over de communicatie en participatie rondom infrastructurele 

werken in de wijken en kernen (Pauwenkamp, Bisonspoor, Oostkanaaldijk en recentelijk de 

Huis ten Boschstraat). 

• Er naar aanleiding hiervan aanpassingen hebben moeten plaatsvinden in de plannen (zoals 

bij herinrichting in Bisonspoor en aan de Huis ten Boschstraat), die gepaard zijn gegaan met 

extra kosten, extra overlast en vertraging in de werkzaamheden. 

 

Overwegende dat: 

• De gemeente Stichtse Vecht communicatie en participatie hoog in het vaandel heeft staan.  

• Het van belang is dat er vanuit de gemeente sprake is van structurele aandacht voor 

communicatie en participatie rondom infrastructurele werken in de wijken en kernen. 

• We als uitgangspunt  hanteren dat de gemeente het werk “in 1 keer” goed doet, wat 

impliceert dat sprake is van een adequaat doorlopen participatie- en communicatietraject. 

 

Verzoekt het college om: 

• De communicatie en participatie bij infrastructurele werken (zoals bij herinrichting van 

straten/ wijken, onderhoudswerkzaamheden e.d.) in de wijken en kernen breed en middels 

een concreet protocol op te pakken, waarbij: 

o De plannen ten minste worden gepresenteerd tijdens een inloopavond, waar niet 

alleen direct aanwonenden, maar ook andere betrokkenen voor worden uitgenodigd 

(bijvoorbeeld ouders van kinderen als sprake is van een school; of ondernemers die 

mogelijk overlast zullen ervaren van de infrastructurele werken). 
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o Eventuele tegenstellingen die in het participatietraject naar voren zijn gekomen 

transparant worden gemaakt, op basis waarvan een onderbouwde 

belangenafweging wordt gemaakt. 

o De wijze waarop het participatie- en communicatietraject is doorlopen wordt vervat 

in een memo “Participatie- en communicatietraject”, waarbij de werkwijze zoals 

gevolgd bij de herinrichting van de Rijksstraatweg te Loenen als voorbeeld kan 

dienen. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

           

Loenen a/d Vecht, 6 november 2014 

 

Ingediend door de fractie van de PvdA Stichtse Vecht, 

 

M.J. van Dijk   E.M. Swerts 

 


