
-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van: Gerard Baars [mailto:baars@risbo.eur.nl]  
Verzonden: woensdag 16 april 2014 21:25 
Aan: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht; Willenborg, Jacqueline 
CC: Hekman, Jelle; gercovandenberg@me.com; liesbeth@tettero.com; Gerard Baars 
Onderwerp: Bezwaarbrief Bewonersvereniging Maarsseveen-Molenpolder inzake moties over 
zondagopenstelling 
 
Geachte Griffie, Geachte mevrouw Willenborg en heer Hekman, 
 
Bijgevoegd vindt u de bezwaarbrief van de Bewonersvereniging Maarsseveen-Molenpolder inzake de 
ingediende moties over de zondagopenstelling in Stichtse Vecht. 
Kunt u onze bezwaarbrief voorafgaand aan de raadsvergadering van 22 april a.s. onder alle 
raadsleden verspreiden als ook in cc sturen naar het College van B&W? 
Zoals eerder aangegeven maken we graag gebruik van de mogelijkheid om a.s. dinsdag 22 april in te 
spreken tijdens de raadsvergadering. 
 
Met vriendelijke groet en prettige avond, Gerard Baars Bestuurslid Bewonersvereniging Maarsseveen-
Molenpolder 
 
-------------------------------------------- 
Dr. Gerard Baars 
Directeur Risbo 
T +31 10 408 2887 - Aanwezig: ma, di, wo, do en vr 
 
Risbo 
Research - Training - Consultancy - Erasmus Universiteit Rotterdam - Postbus 1738 - 3000 DR 
Rotterdam T +31 10 408 2124 - F +31 10 408 1141 - E info@risbo.eur.nl - W www.risbo.nl - 
@Risbo_news 
 
Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001:2008 normering. 
________________________________________ 
From: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht [griffie@stichtsevecht.nl] 
Sent: 15 April 2014 11:10 
To: Gerard Baars 
Cc: Hekman, Jelle 
Subject: RE: Brief aan gemeenteraad ivm zondagsopenstelling 
 
Beste heer Baars, 
 
U kunt de brief naar de griffie mailen, wij sturen hem dan door naar de raadsleden of plaatsen de brief 
op de website bij de stukken. 
Ik heb uw aanmelding om in te spreken in de raadsvergadering van 22 april over de 
zondagopenstelling doorgegeven aan de griffier. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jacqueline Willenborg 
raadsadviseur griffie 
 
 
jacqueline.willenborg2@stichtsevecht.nl 
T 0346 254200 
Aanwezig op dinsdag, woensdag en (oneven) vrijdag 
 
Endelhovenlaan 1, 3601 GR  Maarssen 
Postbus 1212, 3600 BE  Maarssen 
www.stichtsevecht.nl en volg ons op Twitter @stichtsevecht.nl 
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-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van: Gerard Baars [mailto:baars@risbo.eur.nl] 
Verzonden: maandag 14 april 2014 20:36 
Aan: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht 
CC: gercovandenberg@me.com 
Onderwerp: Brief aan gemeenteraad ivm zondagsopenstelling 
 
Geachte Griffie van de gemeente Stichtse Vecht, 
 
Graag willen we morgen een brief / e-mail versturen naar alle raadsleden inzake de ingediende moties 
over de zondagsopenstelling. 
Kunt u ons voorzien van een actuele emailadressenlijst? 
Daarnaast willen we graag gebruik maken van de inspreekmogelijkheid tijdens de volgende 
raadsvergadering. 
 
Vriendelijke groet, 
Gerard Baars 
Bestuurslid Bewonersvereniging Maarsseveen-Molenpolder 
 
 
-------------------------------------------- 
Dr. Gerard Baars 
Directeur Risbo 
T +31 10 408 2887 - Aanwezig: ma, di, wo, do en vr 
 
Risbo 
Research - Training - Consultancy - Erasmus Universiteit Rotterdam - Postbus 1738 - 3000 DR 
Rotterdam T +31 10 408 2124 - F +31 10 408 1141 - E info@risbo.eur.nl - W www.risbo.nl - 
@Risbo_news 
 
Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001:2008 normering. 
 
Disclaimer 
________________________________ 
De informatie verzonden in dit e-mail bericht is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de 
geadresseerde van dit bericht. Lees verder: www.eur.nl/email-disclaimer <http://www.eur.nl/email-
disclaimer> 
The information in this e-mail message is confidential and may be legally privileged. Read more: 
www.eur.nl/english/email-disclaimer<http://www.eur.nl/english/email-disclaimer> 
________________________________ 
 
 
DISCLAIMER: 
 
Elke e-mail die binnenkomt bij Gemeente Stichtse Vecht wordt vertrouwelijk behandeld. Het is echter 
niet geheel uit te sluiten dat een e-mail door derden wordt ingezien. De Gemeente Stichtse Vecht kan 
in geen geval hiervoor aansprakelijk worden gesteld. De naam-, adres- en telefoonnummergegevens 
die voor de beantwoording van een e-mail worden opgegeven, zullen alleen voor dit doel door de 
Gemeente Stichtse Vecht worden gebruikt. Gemeente Stichtse Vecht verstuurt formele berichten 
uitsluitend schriftelijk, dus niet via e-mail. Aan dit email-bericht kunnen geen rechten worden ontleend. 
 
Disclaimer 
________________________________ 
De informatie verzonden in dit e-mail bericht is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de 
geadresseerde van dit bericht. Lees verder: www.eur.nl/email-disclaimer <http://www.eur.nl/email-
disclaimer> 
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The information in this e-mail message is confidential and may be legally privileged. Read more: 
www.eur.nl/english/email-disclaimer<http://www.eur.nl/english/email-disclaimer> 
________________________________ 
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p.a. Oudedijk 48, 3612 AC Tienhoven 
www.maarsseveenmolenpolder.nl, contact@maarsseveenmolenpolder.nl  
 
 
Aan:      Gemeenteraadsleden gemeente Stichtse Vecht  
CC:   College van Burgemeester & Wethouders 
Betreft:  Aanpassing verordening winkeltijden 
Datum:  15 april 2014  
 

Geachte Raadsleden van de gemeente Stichtse Vecht, 

Graag willen we als bestuur van de bewonersvereniging Maarsseveen-Molenpolder reageren op 
twee moties die zijn opgesteld over de beoogde verruiming van de zondagopenstelling van winkels 
in de gemeente Stichtse Vecht, en dan met name voor het buitengebied Herenweg-Gageldijk. 

Als bewonersvereniging voor het buitengebied Maarsseveen-Molenpolder ontvangen we duidelijke 
signalen van bewoners dat de druk op ons buitengebied al groot is en dat een algehele vrijstelling 
op de zondag niet gewenst is. 

 Als bewonersvereniging willen we u graag het volgende voorleggen dan wel voorstellen: 

1)      Helaas zijn we als belangenvereniging van bewoners niet door de gemeente betrokken bij dit 
dossier; dit ondanks het feit dat we een convenant met de gemeente hebben gesloten, waarin 
staat dat we actief bij beleidsdossiers worden betrokken. Onze vraag is hoe het mogelijk is dat dit 
in dit dossier niet gebeurd is. Wij vinden dit als bewonersvereniging zeer teleurstellend en 
ongewenst. We stellen vast dat de gemeente hiermee wederzijds gemaakte afspraken in het 
convenant niet nakomt. Graag zouden we een duidelijke uitleg op dit punt willen.  

2)      In dit dossier worden alleen belangen van ondernemers gewogen. Het belang van bewoners 
is niet gevraagd en niet gewogen. Het mag duidelijk zijn dat we hier als bewonersvereniging zeer 
ongelukkig over zijn. Hierbij verwijzen we u naar de burgerparticipatienota die de vorige raad 
unaniem heeft aangenomen. In het traject m.b.t. de zondagopenstelling was geen sprake van 
welke vorm van participatie dan ook. Graag willen we weten waarom hier (niet) voor gekozen is. 

3)      In één van de ingediende moties staat dat de Herenweg en Gageldijk (naast andere 
kerndelen van Stichtse Vecht) een centrumfunctie vervullen. Dit standpunt delen we als 
bewonersvereniging totaal niet; nu niet en ook niet naar de toekomst toe. We zijn nadrukkelijk een 
groen, landelijk buitengebied dat grenst aan een stiltegebied en buiten de rode contouren valt. 
Daarom zijn bewoners in ons gebied gaan wonen. Dit zijn dus belangrijke kernwaardes van ons 
gebied. Dit is ook nadrukkelijk de uitkomst van diverse enquetes die onder bewoners zijn 
afgenomen: bewoners willen dat deze kernwaardes koste wat kost bewaakt worden en waar 
mogelijk versterkt worden. We vragen u daarom met nadruk deze kernwaardes zeer strikt te 
bewaken bij alle lopende en toekomstige beleidsdossiers. Daarop aansluitend vragen we u ook 
nadrukkelijk om overlast van verkeer, evenementen en andere verkeersaantrekkende functies zo 
veel als mogelijk te beperken. Dit geldt dus ook voor extra verkeer dat bij verruiming van de 
zondagopenstelling zou worden aangetrokken. 

4)      Algehele zondagopenstelling wordt in ons gebied niet gezien als zijnde in het belang van de 
bewoners. Als bewonersvereniging pleiten we daarom nadrukkelijk voor een oplossing die tussen 
het aantal dagen ligt dat nu geoorloofd is en het maximum dat wordt voorgesteld. Daarmee komt 
de gemeente zowel ondernemers als bewoners tegemoet. En belangrijk voor ons: het gebied blijft 
leefbaar. De balans tussen het belang van een paar ondernemers en veel inwoners is in beide 
moties die voorliggen zeer scheef, in het nadeel van de bewoners. 
Daarbij willen we aantekenen dat de motie van Lokaal Liberaal veel verder gaat dan de motie van 
het CDA en dat de eerstgenoemde motie voor ons zeer ongewenst is. Hoewel iets positiever is ook 
in de motie van het CDA een sterke disbalans tussen het belang van de ondernemers en 
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bewoners. Blijkbaar is het belang van bewoners niet ingezien dan wel niet van belang geacht. 
Onze mening daarover is evident. 

5)      De openingstijd op zondag eerder dan 12.00 uur is voor ons niet acceptabel. De zondag is 
de enige dag dat het nog een beetje rustig in onze straten is. Ons nadrukkelijke verzoek aan u: laat 
de zondagochtend in ieder geval aan de bewoners en laat de middag dan op een groter aantal 
zondagen dan nu het geval is (maar niet het maximum) aan de ondernemer. Dan wordt er enigzins 
een balans gevonden tussen ondernemers- en bewonersbelangen. 

Tenslotte, hopelijk worden we in de geest van het convenant dat we met de gemeente hebben 
gesloten vanaf nu daadwerkelijk bij elk dossier vroegtijdig betrokken en gezien als 
belanghebbende partij. Helaas zijn onze ervaringen op dit gebied het laatste jaar zeer negatief 
geweest ondanks de aangenomen burgerparticipatienota en onze constructieve opstelling. Het valt 
ons op dat bij elk dossier de balans in zeer sterke mate doorslaat naar de ondernemers en dat de 
bewoners bij elk dossier met lege handen staan, dit terwijl wij in het mooie groene buitengebied 
wonen (dat buiten de rode contouren ligt en moet blijven liggen) en daarmee nadrukkelijk 
belanghebbenden zijn.  

Afsluitend hopen we op een positieve samenwerking in de toekomst, waarin de kernwaardes van 
ons gebied (natuur, groen, landelijk, grenzend aan een stiltegebied, buiten de rode contouren) bij 
nieuwe beleidsdiscussies centraal staan en dat u met ons samenwerkt om deze kwaliteiten voor 
ons gebied te behouden en zo veel als mogelijk uit te breiden. Daarbij hoort zeker ook een 
inperking van de overlast van evenementen en verkeer. 

Met vriendelijke groet, 
namens de Bewonersvereniging Maarsseveen-Molenpolder, 

 

Gerard Baars 
Bestuurslid 
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