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De raad van de gemeente Stichtse Vecht in vergadering bijeen op k' 9 september 2015
Ove-egende dat:
Er op dit moment gesprekken plaatsvinden m.b.t. herontwikkeling Harmonieplein
Er in de gemeente Stichtse Vecht een tekort bestaat aan sociale huurwoningen.
Er een uitgelezen kans voorbij komt om b.v. sociale starters appa|ementenlzie woonvisie
septemberzols) te realiseren op het terrein van de Oude Brandweergarage en deze bij
voorkeur te verkopen aan mensen die een sociale huurwoning achterlaten.
Hiermee de doorstroming op de (huurlmarkt in de gemèente wordt gestimuleerd
De Oude Brandweergarage een strategische Iigging kent centraal in het dorp bij alle
voorzieningen
Draagt het College op om:
- De Oude Brandweergarage aan de Gaslaan in Maarssen per direct uit de verkoop te halen.
- De Oude Brandweergarage bij voorkeur te betrekken bij de herontwikkeling van het
Harmonieplein en omgeving dan wel een voorstel voor te bereiden m.b.t de ontwikkeling
van starters woningen op de Iocatie van de Oude Brandweergarage speciaal voor inwoners
van de gemeente die een sociale huurwoning achterlaten. Dan wel direct uit te gaan van
sociale woningbouw op die Iocatie.
Het voorstet of de voorstellenll voor te Ieggen ter besluitvorming i d gemeenteraad.
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En gaat over tot de orde van de dag. .- '''-
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