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Nieuw subsidiebeleid vastgesteld 
Op 30 juni heeft de gemeenteraad van Stichtse Vecht het nieuwe subsidiebeleid en de nieuwe subsidieverordening 

vastgesteld. Wilt u subsidie aanvragen voor een activiteit of evenement dat plaatsvindt tussen 1 januari 2016 en  

31 december 2019, dan gelden dus nieuwe regels.  

 

Het nieuwe subsidiebeleid stimuleert het organiseren van activiteiten en voorzieningen die bijdragen aan veerkracht en 

zelfredzaamheid in de samenleving. Het totale subsidiebudget is opgedeeld in vier categorieën. Aan elke categorie is een eigen 

budget toegekend. Van dit budget is een deel bestemd voor voorzieningen en activiteiten die de gemeente graag wil behouden, 

de zogenoemde ‘basisinfrastructuur’. Op het overige deel, het zogenoemde ‘stimuleringsbudget, kunt u zelf een beroep doen 

wanneer u een activiteit of evenement organiseert. Voorwaarde is wel dat uw activiteit bijdraagt aan de doelstellingen die per 

categorie zijn vastgelegd. 

 

 Categorie ‘Kennis en informatie’ 

De activiteit of voorziening moet inwoners in staat stellen om kennis en informatie te vergaren, waardoor zij zichzelf beter 

kunnen redden. Dit noemen we ook wel ‘zelfredzaamheid’. 

 

 Categorie ‘Competenties en ervaringen’ 

De activiteit of voorziening geeft inwoners de mogelijkheid om motorische, recreatieve, spirituele en sociale ervaringen en 

competenties (vaardigheden) op te doen. Dit zorgt voor meer flexibiliteit, veerkracht en zelfredzaamheid. 

 

 Categorie ‘Informele ondersteuningsnetwerken’ 

Er zijn activiteiten en voorzieningen in Stichtse Vecht die gericht zijn op het versterken van informele netwerken die 

inwoners waar nodig hulp kunnen bieden. 

 

 Categorie ‘Ontmoeting’ 

Hierbij gaat het om plaatsen en evenementen waarbij er mogelijkheden zijn voor ontmoetingen tussen inwoners. 

 

Subsidie aanvragen 

Vanaf 1 september 2015 zijn de nieuwe subsidieformulieren te downloaden via www.stichtsevecht.nl/subsidie. Wilt u subsidie 

aanvragen voor 2016, wacht dan niet te lang. De subsidieaanvragen voor 2016 moeten 15 oktober 2015 bij ons binnen zijn. 

 

Meer weten? 

Heeft u vragen over het nieuwe subsidiebeleid of wilt u hulp bij het aanvragen van subsidie? Stuur dan een e-mail naar het 

subsidiebureau via vragensubsidie@stichtsevecht.nl. Het document waarin het subsidiebeleid is beschreven vindt u op de 

webpagina www.stichtsevecht.nl/subsidie onder het kopje ‘Gang van zaken’. 

 

Kijk ook op 

www.stichtsevecht.nl/subsidie 

 

 

 

 



 

 

Het kweken van hennep is illegaal  

en gevaarlijk 

 

Bij het opsporen van een hennepkwekerij gebruikt de politie soms ook een warmtecamera 

 

Het kweken van hennep is illegaal en strafbaar. Achter kwekerijen gaan vaak criminele organisaties schuil. De politie 

pakt deze organisaties, maar ook thuistelers hard aan. Gemeente Stichtse Vecht roept u als inwoner op om mee te 

helpen de kwekerijen op te sporen. Op basis van tips van inwoners rolt de politie jaarlijks kwekerijen op. 

 

Om het kweken van hennep effectief aan te kunnen pakken werkt gemeente Stichtse Vecht samen met andere gemeenten in 

de regio Utrecht, met de Politie, het Openbaar Ministerie, Woningcoöperaties, de Belastingdienst, netbeheerder Stedin, de 

Sociale Recherche en het UWV. Onlangs hebben deze partners hun handtekening gezet onder het Regionaal 

hennepconvenant. In dit convenant staan afspraken over de aanpak van hennepteelt.  

 

Waarom is een hennepkwekerij gevaarlijk? 

Een hennepkwekerij lijkt misschien onschuldig, maar dat is het niet. Henneptelers veroorzaken regelmatig overlast in woningen en 

maken de buurt onveilig. Voor hennepteelt wordt vaak gebruik gemaakt van illegaal afgetapte stroom en installaties die slecht 

zijn aangelegd. Daarom levert dit een ernstig gevaar op voor de brandveiligheid. Bovendien kosten deze kwekerijen de 

gemeenschap geld. Het illegaal stroom aftappen door henneptelers leidt tot een hogere energierekening voor iedereen, ook 

voor u. Daarnaast kan schade aan woningen ontstaan door lekkages, stank en schimmelvorming, met alle gevolgen van dien. 

 

Herken een hennepkwekerij 

Er zijn verschillende signalen die op een hennepkwekerij in uw buurt of buurwoning kunnen wijzen. U kunt een hennepkwekerij 

herkennen aan bijvoorbeeld:  

 beslagen of afgeplakte ramen, ramen en gordijnen die nooit open gaan; 

 continue condensvorming op de ruiten; 

 stankoverlast in de vorm van henneplucht; 

 non-stop zoemende of brommende geluiden; 

 problemen met stroom in de buurt, zoals knipperende verlichting of schommelingen in de stroomsterkte; 

 bewoners die nooit of heel kort op vaste tijdstippen thuis zijn in combinatie met één of meerdere van de bovenstaande 

signalen. 

 

Een hennepkwekerij melden 

Als u denkt dat er ergens in uw buurt een hennepkwekerij zit, kunt u dit melden bij de politie via telefoonnummer 0900 8844.  

Uw gegevens worden altijd vertrouwelijk behandeld. Anoniem melden kan ook bij Meld Misdaad Anoniem via 0800 7000.  

Geef daarbij zoveel mogelijk informatie zoals kentekens van auto’s en signalementen van verdachte personen.  

 



Hennepkwekerij gemeld, en dan? 

De politie inspecteert het verdachte pand en zoekt uit wie de eigenaar van het pand is. Als blijkt dat het inderdaad om een 

hennepkwekerij gaat, wordt het pand ontruimd. Bij gevaar gebeurt dit direct! Is er geen direct gevaar, dan wordt er een 

zogenoemde ‘henneptrein’ ingezet. Dat betekent dat er op een dag meerdere panden worden ontruimd. Dit spaart tijd en is 

efficiënt. Een gespecialiseerd bedrijf helpt de wietplanten te verwijderen. 

 

Gevolgen voor de hennepkweker 

Als er bij iemand een hennepkwekerij wordt ontdekt, dan staan daar flinke straffen op. Een hennepkweker kan niet alleen een 

proces verbaal krijgen van de politie en strafrechtelijk worden vervolgd, het is ook mogelijk dat het huurcontract beëindigd 

wordt. Daarnaast sluit de energieleverancier gas en stroom af en doet aangifte bij de politie. De kosten daarvan worden 

verhaald op de verdachte. Verder wordt een onderzoek gedaan naar uitkeringsfraude, kan de belastingdienst een naheffing met 

een boete opleggen, en er volgt een financieel onderzoek naar fraude en de winst uit eerdere kweken. Als er winst is gemaakt, 

dan wordt dit bij de hennepkweker teruggevorderd.  

 

Kijk ook op 

www.stichtsevecht.nl 

 

 

Maak altijd een afspraak 
 

Heeft u voor uw vakantie een nieuw paspoort nodig? Denk er dan aan dat u alleen op afspraak terecht kunt op het 

gemeentekantoor. Niet alleen om een reisdocument of rijbewijs aan te vragen, maar ook om een bouwvergunning in te 

zien of om een regeling te bespreken met een medewerker van Sociale Zaken. Alle producten waarvoor u naar het 

gemeentekantoor moet komen zijn uitsluitend op afspraak verkrijgbaar. 

 

Alleen voor het afhalen van een eerder aangevraagd rijbewijs of reisdocument, of voor een gehandicaptenparkeerkaart kunt u 

zonder afspraak terecht. U gaat hiervoor naar de afhaalbalie. Het gemeentekantoor is van maandag tot en met vrijdag open van 

8.30 tot 17.00 uur. Op woensdag kunt u tot 20.00 uur op afspraak terecht bij de afdeling Burgerzaken, bijvoorbeeld om een 

rijbewijs of reisdocument aan te vragen.  

 

Een afspraak maken of verzetten 

Zelf een afspraak maken gaat online heel eenvoudig via www.stichtsevecht.nl/afspraak. Daar kunt u ook uw afspraak wijzigen 

of annuleren als u bij nader inzien toch niet kunt op de dag van de afspraak. Heeft u geen internet, dan kunt u ook even bellen 

naar 14 0346. 

  

Kijk ook op 

www.stichtsevecht.nl/afspraak 

 
 

Hoe wij uw privacy beschermen 
 

De gemeente legt veel persoonsgegevens van haar inwoners vast. Bijvoorbeeld uw geboortedatum en adres. En daar 

komen meer gegevens bij omdat de gemeente nu ook taken heeft op het gebied van jeugdzorg, welzijn en werk. En dus 

hebben we de regels om uw privacy te beschermen uitgebreid. 

 

We leggen alleen vast wat nodig is om u te kunnen helpen. We vragen bijvoorbeeld om uw financiële gegevens als u een 

uitkering aanvraagt. Zoekt u hulp of ondersteuning? Dan vragen we onder andere naar de samenstelling van uw gezin  

en eventueel naar vrienden of kennissen. We vragen alleen om deze informatie om goed te kunnen bepalen wat voor u  

een passende oplossing is. We maken daarbij direct samen met u afspraken over het gebruik van uw gegevens. Duidelijk  

en transparant. We verwerken uw persoonsgegevens alleen met uw toestemming. 

 

Wat u vertelt, blijft privé 

Wat u vertelt aan onze medewerkers is privé. Zij gaan zorgvuldig met uw gegevens om en hebben een geheimhoudingsplicht. 

Maar soms moeten wij informatie met anderen delen. Bijvoorbeeld omdat u een rolstoel nodig hebt en de leverancier wil weten 

op welk adres deze moet worden afgeleverd. In deze gevallen vragen we altijd eerst uw toestemming. Dit doen we op papier, 

zodat u en wij een bewijs hiervan hebben. Alleen in een uitzonderlijke crisissituatie kan het voorkomen dat we informatie moeten 

delen zonder dat we daarvoor vooraf toestemming hebben kunnen vragen. 

 



Als uw privacy is geschonden 

Vindt u dat de gemeente niet zorgvuldig omgaat met uw privégegevens? Praat u dan met een van onze medewerkers. Dan is 

het in de meeste gevallen snel opgelost. Bent u niet tevreden over de afhandeling van dat gesprek? Dan kunt u een klacht 

indienen (als u vindt dat u niet correct bent behandeld) of bezwaar aantekenen (als u het niet eens bent met een  

besluit van de gemeente). Hoe u dit moet doen, leest u op www.stichtsevecht.nl/klacht. 

 

Meer weten? 

Meer informatie over het privacyreglement vindt u op www.stichtsevecht.nl. Binnenkort komt er ook een folder uit waarin het 

reglement duidelijk wordt uitgelegd. U kunt deze folder opvragen via info@stichtsevecht.nl o.v.v. Folder privacyreglement. U krijgt 

deze dan opgestuurd zodra de folder gereed is. 

 

Kijk ook op 

www.stichtsevecht.nl 

 

 

Het Centraal Leefbaarheidsbudget 

Goed idee voor de buurt? 
Iedereen wil graag in een prettige buurt wonen. En wie weten nu beter wat daarvoor nodig is dan de mensen die er 

wonen? Gemeente Stichtse Vecht heeft een Centraal Leefbaarheidsbudget waarvoor u zelf ideeën/initiatieven kunt 

aandragen.  

 

Een belangrijke voorwaarde voor het toekennen van de subsidie is dat u aantoont dat er draagvlak is voor uw idee of initiatief. 

Andere mensen uit uw buurt moeten het dus ook een goed idee vinden. Daarnaast moet er, in aanvulling op de financiële 

bijdrage die de gemeente levert, ook vanuit de buurt bijgedragen worden aan de realisatie van het idee. Dat kan een 

geldbedrag zijn dat wordt ingezameld, middelen die ter beschikking worden gesteld of werkzaamheden die worden uitgevoerd.  

 

Een aanvraag doen 

Iedereen kan ideeën of initiatieven aandragen. Als er een be- wonersorganisatie in uw gebied is, bespreek uw idee dan met  

hen voordat u uw aanvraag indient. Zij kunnen u helpen aan het aanvraagformulier. U kunt uw idee/initiatief ook vooraf 

bespreken met een van onze gebiedsbeheerders. Mario van Dijk is werkzaam in de kernen Maarssenbroek, Kockengen, 

Nieuwer Ter Aa en Loenersloot. Jan Scheeve is gebiedsbeheerder in de overige kernen. Zij zijn te bereiken via 14 0346 of via 

info@stichtsevecht.nl o.v.v.’gebiedsbeheerder’. Het aanvraagformulier is ook via hen te verkrijgen. Let op, aanvragen voor 2016 

moeten voor 1 oktober 2015 binnen zijn. 

 

Kijk ook op 

www.stichtsevecht.nl 

 

 

Trouwplannen? 

Goudestein weer open 
Na een restauratie van een half jaar is Goudestein donderdag 2 juli onder toeziend oog van veel belangstellenden 

heropend door wethouder Pieter de Groene. Burgemeester Marc Witteman voltrok voor deze speciale gelegenheid het 

eerste huwelijk in het gerenoveerde pand. Wie trouwplannen heeft of een partnerschap wil laten registreren, kan dus 

voortaan ook weer terecht in deze sfeervolle en populaire trouwlocatie in Maarssen. 

 

In Stichtse Vecht zijn twee gemeentelijke trouwlocaties waar u op stijlvolle wijze uw huwelijk kunt laten voltrekken. Naast 

Goudestein kunt u elkaar bijvoorbeeld het ja-woord geven in Boom en Bosch in Breukelen; dat is een de oudste buitenverblijven 

langs rivier de Vecht.  

 

Het is daarnaast ook mogelijk om uw relatie te bezegelen in het romantische Slot Zuylen in Oud-Zuilen, of in het restaurant 

waar u uw eerste afspraakje had, op een schip dat vaart over de Vecht, in een kerk, op het C-Fordt, in een molen, op Kasteel 

Nyenrode of op een evenementenlocatie waar het feest direct kan beginnen. U kunt precies de locatie kiezen die bij u past. 

 

Meer weten? 

Alle informatie over trouwen in Stichtse Vecht vindt u op www.trouweninstichtsevecht.nl. U leest daar bijvoorbeeld meer over de 

verschillende ceremonies waaruit u kunt kiezen, het registreren van een partnerschap en over de verschillende locaties. Via de 

huwelijkskalender op deze website kunt uw eenvoudig uw dag boeken. 



 

 

 

 

 

 

Kijk ook op 

www.trouweninstichtsevecht.nl 
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Omgevingsvergunningen 
Omgevingsvergunningen kunnen worden onderverdeeld in vergunningen die worden voorbereid met de reguliere (korte) 

voorbereidingsprocedure en vergunningen die worden voorbereid met de uitgebreide (langere) procedure. De reguliere 

voorbereidingsprocedure kent een beslistermijn van 8 weken. Deze termijn mag eenmalig verlengd worden met 6 weken. Bij niet 

tijdig beslissen wordt de vergunning van rechtswege verleend. De uitgebreide voorbereidingsprocedure kent een beslistermijn van 

26 weken. Dit is echter geen fatale termijn; bij niet tijdig beslissen wordt vergunning niet van rechtswege verleend.  

 
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning  

U hebt de mogelijkheid om onderstaande aanvragen op het gemeentekantoor in te zien. U kunt hiervoor een afspraak maken met 

het Omgevingsloket, bereikbaar op telefoonnummer 14 0346. U kunt in dit stadium nog geen zienswijze of bezwaarschrift 

indienen. 

 

 De Plassen Zuid 423 Breukelen 

het vernieuwen van plankiers en een houthok  

ontvangen: 30 juni 2015 

 Engel De Ruijterstraat 15 Breukelen 

het aanleggen van een in-/uitrit  

ontvangen: 25 juni 2015 

 Kortrijk 26 a Breukelen 

het uitbreiden van de rundveestal  

ontvangen: 29 juni 2015 

 Parallelweg 5 Breukelen 

het uitbreiden van een rundveestal  

ontvangen: 30 juni 2015 

 Gs Van Ruwiellaan 112 Breukelen 

het kappen van een boom  

ontvangen: 30 juni 2015 

 Scheendijk 22 16 Breukelen 

het aanleggen van een stoep  

ontvangen: 23 juni 2015 

 Portengen 69 Kockengen 

het vervangen van een brugdek  

ontvangen: 25 juni 2015 

 kadastrale sectie K, kadastraalperceelnummer 951, Maarssen 

het vervangen van een bruggetje  

ontvangen: 26 juni 2015 

 Rijksstraatweg 48 Nieuwersluis 

het plaatsen van een pergola  

ontvangen: 28 juni 2015 

 Kanaaldijk Oost 11 Nigtevecht 

het vervangen van een enkelwandige kleurstoftank door een dubbelwandige tank  

ontvangen: 19 juni 2015 

 Middenweg 3 Tienhoven 

het bouwen van een woning  

ontvangen: 29 juni 2015 

 Westbroekse Binnenweg 86 c Tienhoven 

het uitbreiden van een loods ten behoeve van opslag 

ontvangen: 24 juni 2015 

 Vossenlaan 23 Vreeland 

het uitbouwen van een woonkamer  

ontvangen: 29 juni 2015 



 
Verleende omgevingsvergunning  

Regulier: 

 Brugstraat 15 Breukelen 

het plaatsen van een dakopbouw  

verzonden: 29 juni 2015  

 De Plassen Zuid 475 Breukelen 

het vervangen van plankiers en trapjes bij een recreatiewoning  

verzonden: 26 juni 2015  

 Niftarlakestraat 7 Breukelen 

het plaatsen van een dakkapel  

verzonden: 26 juni 2015  

 Drie Stammenweg 2 Kockengen 

het verbouwen van basisschool ‘Van Doornschool’  

verzonden: 29 juni 2015  

 Heicop 25 Kockengen 

het betreft de renovatie en opbouw van een woning  

verzonden: 30 juni 2015  

 postcode 3632 AA t/m 3632 AC , huisnummer 99 tm165 Rijkstraatweg Loenen aan de Vecht 

herinrichting Rijksstraatweg te Loenen aan de Vecht  

verzonden: 26 juni 2015  

 Binnenweg 29 b Maarssen 

het uitbreiden van een woning  

verzonden: 2 juli 2016  

 Valkenkamp 656 Maarssen 

het plaatsen van 2 dakkapellen  

verzonden: 26 juni 2015  

 Nigtevechtseweg 166 ws Vreeland 

het wisselen van een woonark  

verzonden: 29 juni 2015  

 Kerkplein 1 Vreeland 

het plaatsen van voorzetbeglazing Sint Nicolaaskerk  

verzonden: 30 juni 2015 

 Ruiterstraat 13 Vreeland 

het plaatsen van een aanbouw  

verzonden: 1 juli 2015  

 

Verleende omgevingsvergunningen liggen gedurende zes weken na de datum van verzending ter inzage op het 

gemeentekantoor in Maarssen. U kunt hiervoor een afspraak maken met het Omgevingsloket, bereikbaar op  

telefoonnummer 14 0346. 

 

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen. Dit moet schriftelijk 

binnen zes weken na genoemde verzenddatum van het besluit. Het bezwaarschrift moet de volgende gegevens bevatten: 

volledige naam en adresgegevens van bezwaarmaker, de dagtekening, handtekening, een aanduiding van het besluit 

waartegen bezwaar wordt gemaakt en de gronden van bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij burgemeester 

en wethouders van gemeente Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE te Maarssen.  

 

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit, en de eventuele gevolgen ervan, niet op. Indien er 

sprake is van een spoedeisend belang kan een belanghebbende vooruitlopend op de beslissing op het bezwaarschrift een 

voorlopige voorziening bij de rechtbank vragen. Dit kan door een verzoekschrift te sturen aan de Voorzieningenrechter van de 

Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. Voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA te Utrecht.  

Bij het verzoekschrift dient een kopie van het bezwaarschrift en het besluit waartegen bezwaar wordt ingediend gevoegd te  

zijn. Voorts moet onderbouwd worden waarom er sprake is van een spoedeisend belang. Aan deze procedure zijn kosten 

verbonden. 

 
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning  

 Van Lyndenlaan 26 Loenen aan de Vecht 

het plaatsen van 2 dakkapellen 

verzonden: 1 juli 2015 

 Kadastrale sec. B, perceelnr.125, Vreeland 

het wisselen van een woonark 

verzonden: 26 juni 2015 

 
Verlenging beslistermijn voor een omgevingsvergunning  

Regulier: 

 De Corridor 13 Breukelen 

nieuwbouw bedrijfsverzamelgebouw de Corridor te Breukelen (schadebedrijf Reco) 

 Oud Over 2 Loenen aan de Vecht 

legaliseren van overkapping zonder wanden 

 Mijndensedijk 62 Nieuwersluis 

verhoging nokhoogte en aan-/verbouwen woonhuis 



 Rijksstraatweg 66 Nieuwersluis 

verbreding doorgang keuken 

 

Kennisgeving voornemen: ontwerp-

omgevingsvergunning Petersburg 50 te 

Nigtevecht  
Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat vanaf donderdag 2 juli tot en met woensdag  

12 augustus 2015 de ontwerp-omgevingsvergunning Petersburg 50 te Nigtevecht ter inzage ligt. 

 
Inhoud 

Gemeente Stichtse Vecht is voornemens een omgevingsvergunning te verlenen voor het brandveilig gebruiken van het pand 

Petersburg 50 te Nigtevecht. De Veiligheidsregio Utrecht heeft een positief advies uitgebracht.  

 
Inzien 

U kunt de vergunning na afspraak inzien bij het Omgevingsloket van gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen 

(maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur). Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer J. Gijsen (telefoon 14 0346). 

 
Reageren 

Als u het niet eens bent met dit ontwerp besluit dan kunt u zienswijzen indienen. Dit moet schriftelijk binnen zes weken na de 

datum van publicatie van dit ontwerp besluit. De zienswijze moet de volgende gegevens bevatten: de dagtekening, uw volledige 

naam en adresgegevens, uw handtekening, een aanduiding van het besluit waarmee u het niet eens bent, en de reden(en) 

waarom u het hiermee niet eens bent. De zienswijzen moet worden ingediend bij het college van B & W van gemeente  

Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen. 

 

Ontwerpbesluit wijziging bebouwde 

komgrenzen voor toepassing Boswet 
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat het ontwerpbesluit tot wijziging van de bebouwde komgrenzen voor 

toepassing van de Boswet vanaf vrijdag 10 juli tot en met donderdag 6 augustus 2015 ter inzage ligt. 

 
Inhoud 

De wijzigingen zijn nodig omdat de huidige komgrenzen inzake de Boswet nog door de voormalige gemeenten zijn vastgesteld 

en onder andere niet meer actueel zijn vanwege kleine dorpsuitbreidingen bij diverse kernen. 

 
Inzien 

Het ontwerpbesluit kunt u vanaf vrijdag 10 juli tot en met donderdag 6 augustus 2015 zonder afspraak inzien bij het 

Omgevingsloket van gemeente Stichtse Vecht in Maarssen. U kunt het ontwerpbesluit ook digitaal opvragen via  

de heer E. Broeke (telefoon 14 0346 of info@stichtsevecht.nl). 

 
Reageren 

Ingaande de dag na het ter inzage leggen op vrijdag 10 juli 2015 kan een ieder gedurende 30 dagen schriftelijk (geen e-mail)  

of mondeling een zienswijze indienen. Deze kunt u richten aan de gemeenteraad van Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE 

Maarssen. Voor een mondelinge zienswijze kun u contact opnemen met de heer E. Broeke (telefoon 14 0346). 

 

Vastgesteld bestemmingsplan 

Binnenweg 18 - 20 in Maarssen 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht maken bekend dat het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Binnenweg 

18 - 20 in Maarssen vanaf vrijdag 10 juli tot en met donderdag 20 augustus 2015 ter inzage ligt. 

 
Inhoud 

De bouw van 8 grondgebonden woningen met 16 parkeerplaatsen aan de Binnenweg 18-20 in Maarssen. Vroeger was hier het 

garagebedrijf met tankstation Stam gevestigd. In de periode van 6 maart tot en met 16 april 2015 dat het ontwerpbestem- 

mingsplan ter inzage heeft gelegen is 1 zienswijze ontvangen. 



 
Inzien 

U kunt het gewijzigd vastgestelde bestemmings- plan (NL.IMRO.1904. BPBinnenweg1820MDO-VG01) vanaf vrijdag 10 juli 

raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en vanaf dezelfde datum zonder afspraak inzien tot en met donderdag 20 augustus 

2015 bij het Omgevingsloket van gemeente Stichtse Vecht in Maarssen en het servicepunt Beek en Hoff in Loenen aan de 

Vecht. Met vragen kunt u contact opnemen met mevrouw I. Vaartjes (telefoon 14 0346). 

 
Reageren 

Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan vanaf vrijdag 10 juli 2015 gedurende zes weken schriftelijk 

beroep worden ingesteld. Alleen belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbestemmingsplan 

dan wel belanghebbenden die menen door de gewijzigde vaststelling alsnog in hun belangen te worden geschaad, kunnen beroep 

instellen. Een beroepschrift kunt u richten aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 

EA Den Haag. 

 
In werking treden bestemmingsplan 

Het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan treedt in werking de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij voor 

deze datum, naast beroep, tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval wordt de werking van het betreffende onderdeel van het besluit 

geschorst totdat op het verzoek is beslist. Een verzoek tot voorlopige voorziening richt u aan de Voorzitter van de Afdeling 

Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA  

Den Haag. 

 

Rectificatie 
In de Vechtstroom van woensdag 1 juli 2015 wordt in de eerste alinea van de bekendmaking van het ten inzage liggen van het 

ontwerpbestemmingsplan Oukoop 20a in Nieuwer Ter Aaper vergissing vermeld dat ‘Gageldijk 8 in Maarssen’ ter inzage ligt. 

Dat had ‘Oukoop 20a in Nieuwer Ter Aa’ moeten zijn.  

 

Algemene Plaatselijke Verordening 
 Vergunning is verleend voor het maken van filmopnamen op diverse locaties in Loenen aan de Vecht op 6 juli en 

12 juli 2015 (verzenddatum 29-6-2015). 

 Vergunning is verleend voor het houden van een Countryweekend op 4 en 5 juli 2015 op het perceel Kleizuwe 131 in 

Vreeland (verzenddatum 26-6-2015). 

 Vergunning is verleend voor het ophangen van spandoeken in verband met de Vaarparade voor de periode van 4 tot 

11 september 2015 op de volgende locaties (verzenddatum 29-6-2015): 

 In het werkgebied Maarssen: 

 Van Lingelaan/Dr. Plesmanlaan, aan het geluidwerende scherm bij de hoek; 

 Zandweg-Oostwaard, aan het geluidwerende scherm bij de ingang van de wijk; 

 Kaatsbaan, aan de brugconstructie. 

 In het werkgebied Breukelen: 

 de bruggen over de Danne aan de Straatweg; 

 de rotonde bij Brugoprit. 

 In het werkgebied Loenen: 

 kruising Brugstraat/Dorpsstraat. 

 
 Vergunning is verleend voor het ophangen van spandoeken in verband met Maarssen on Ice voor de periode 

van 20 tot 27 november 2015 op de volgende locaties (verzenddatum 29-6-2015): 

 In het werkgebied Maarssen: 

 Van Lingelaan/Dr. Plesmanlaan, aan het geluidwerende scherm bij de hoek; 

 Zandweg-Oostwaard, aan het geluidwerende scherm bij de ingang van de wijk; 

 Verbindingsweg, tussen de hoge brug en splitsing naar de Straatweg; 

 Bisonspoor; 

 Dr. Plesmanlaan; 

 Verbindingsweg/Vogelweg/Floraweg, tussen bermpalen bij de rotonde. 

 In het werkgebied Breukelen: 

 de bruggen over de Danne aan de Straatweg; 

 de rotonde bij Brugoprit; 

 het NS- en busstation. 

 In het werkgebied Loenen aan de Vecht: 

 kruising Brugstraat/Dorpsstraat. 

 Vergunning is verleend voor het ophangen van spandoeken in verband met collecte van de Nierstichting van 20 

tot 26 september 2015 op de volgende locatie in het werkgebied Breukelen: dwars over de Ter Aaseweg ingang 

dorp in Nieuwer Ter Aa (verzenddatum 29-5-2015). 

 

 Vergunning is verleend voor het ophangen van spandoeken in verband met collecte van de Kankerbestrijding 

van 5 tot 12 september 2015 op de volgende locatie in het werkgebied Breukelen: kruising K. 



Doormanweg/G.vn Nijenrodestraat (verzenddatum 29-5-2015). 

 
Drank- en Horecawet 

 Ontheffing van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is verleend voor de Bluesroute, de Langegracht 36 in 

Maarssen op 4 en 5 september 2015 (verzenddatum 29 juni 2015). 

 

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen. Dit moet schriftelijk 

binnen zes weken na genoemde verzenddatum van het besluit. Het bezwaarschrift moet de volgende gegevens bevatten: de 

dagtekening, volledige naam en adresgegevens van de bezwaarmaker, uw handtekening, een aanduiding van het besluit 

waarmee u het niet eens bent en de reden(en) waarom u het hiermee niet eens bent. Het bezwaarschrift moet worden 

ingediend bij burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE te Maarssen. 

 

Beleidsnota minimabeleid  
De beleidsnota minimabeleid is op 1 juli 2015 vastgesteld door de gemeenteraad. Naar aanleiding van deze nota hebben 

burgermeester en wethouders ook beleidsregels vastgesteld ten aanzien van: 

 computerregeling schoolgaande kinderen; 

 declaratieregeling huisraad; 

 declaratieregeling ouders met schoolgaande kinderen; 

 draagkrachtpercentages (actualisering van bestaande beleidsregel); 

 reiskosten schoolgaande kinderen (actualisering bestaande beleidsregel).Deze beleidsregels treden per 1 juli 

2015 in werking. 

 
Ter inzage 

De stukken liggen gedurende een maand na deze mededeling voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor in Maarssen 

en het servicepunt in Loenen aan de Vecht. Adresgegevens en openingstijden vindt u in het colofon. Na deze periode zijn de 

stukken bij het archief in te zien. Tegen betaling is een kopie verkrijgbaar. De beleidsregels zijn ook te bekijken op 

www.overheid.nl 

 

Beleidsregels re-ntegratieverordening 
Naar aanleiding van de nieuwe re-integratieverordening zijn beleidsregels door burgemeester en wethouders vastgesteld. Het 

betreffen de volgende beleidsregels: 

 re-integratie;  

 persoonlijke ondersteuning en voorzieningen; 

 loonwaarde bepaling; 

 voorzieningen minderjarigen; 

 beschut werk. 

 
Ter inzage 

De stukken liggen gedurende een maand na deze mededeling voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor in Maarssen 

en het servicepunt in Loenen aan de Vecht. Adresgegevens en openingstijden vindt u in het colofon. Na deze periode zijn de 

stukken bij het archief in te zien. Tegen betaling is een kopie verkrijgbaar. De beleidsregels zijn ook te bekijken op 

www.overheid.nl 

 

Adviescommissie bezwaarschriften  
De Adviescommissie bezwaarschriften maakt bekend dat op de hoorzitting van 15 juli 2015 de volgende onderwerpen op de 

agenda staan: 

 19.30 uur: Behandeling bezwaarschriften tegen het besluit van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 

verzonden op  

25 februari 2015, inzake een omgevingsvergunning voor het aanleggen van natuurvriendelijke oevers, Noord 

Oostkant Westbroekse Binnenweg vanaf de Burgemeester Huydecoperweg tot Westbroekse Binnenweg nr. 

31 te Tienhoven. 

 20.20 uur: Behandeling bezwaarschrift tegen het van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht verzonden op 

19 november 2014, inzake een Wob-verzoek. 

 

De vergadering wordt gehouden in het gemeentekantoor te Maarssen (zaal Tienhoven), Endelhovenlaan 1. Eventuele 

wijzigingen worden op www.stichtsevecht.nl/adviescommissiebezwaar vermeld. 

 
  



 

Bijeenkomstenkalender 
De gemeente vindt het belangrijk dat u mee kunt praten en denken over beleid of over zaken die van invloed zijn op uw 

woonomgeving. Er worden daarom regelmatig inloop- en informatiebijeenkomsten georganiseerd. In de kalender hieronder 

kunt u lezen welke bijeenkomsten gepland zijn in de komende weken. U bent van harte welkom. 

 
Informatiebijeenkomst herinrichting Rijksstraatweg in Loenen aan de Vecht 

• Wanneer: 7 juli, vanaf 19.30 uur 

• Waar: ’t Kampje, Driehovenlaan 2 in Loenen aan de Vecht 

  

Meer weten over deze bijeenkomst? Kijk dan op www.stichtsevecht.nl/bijeenkomsten. 
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