
 
 
 
Loenersloot, 25 september 2017  

 
 
Geachte raadsleden,    
 
Ik ging recent naar de commissievergadering Gebiedsgericht Werken en heb als voorbereiding de 
notitie  “gebiedsgericht werken” gelezen.  
Het lijkt wel of deze notitie over een andere gemeente gaat.  
Ik vind  de zelf felicitatie van SV ook zeer onterecht: ”De bewoners ervaren de communicatie met de 
gemeente als beter dan voor de herindeling”. Dat is niet bepaald het geval. De communicatie met de 
gemeente werd in Loenersloot voor de herindeling hoger ingeschat dan nu.  
De wethouder gebiedsgericht werken is onzichtbaar en de zoveelste gebiedsregisseur heeft het 
klaarblijkelijk zo druk dat hij nog niet aan kennismaken met de inwoners is toegekomen.  
 
Na het enkele jaren geleden goed opstarten schijnt het nu aan goede wil en daadkracht te 
ontbreken. Bewoners willen toch immers resultaten zien en stellen enig persoonlijke contact zeer op 
prijs.  Zo werd het erg gewaardeerd dat Jaap Verkroost op 2 september op de jaarlijkse bbq aanwezig 
was. De wethouder gebiedsgericht werken en de gebiedsregisseur ontbraken.  
 
Het is dan ook  de  bar slechte communicatie met de gemeente die reden was voor de secretaris van 
de dorpsraad om in juni jl. uit  de dorpsraad te stappen.   
 
Puntsgewijs wil ik de punten nalopen uit  de brief van 5 november 2016 van de dorpsraad aan de 
burgemeester.  
 

1. De verkeerssituatie voor fietsers die oversteken op de Rijksstraatweg is nog steeds 
ongewijzigd en levensgevaarlijk. Fietsers zien de oversteekplaats niet en gaan dan verder 
oversteken waarbij ze tegen het verkeer in en in een soort sluis rijden. Het kleine bord dat 
daar hoog is opgehangen, is zo geplaatst achter takken dat het voor fietsers niet te lezen valt. 
De laatste 2 zogenaamde betonnen varkensruggen voor de tunnel  liggen al maanden niet op 
hun plaats en wel naast het fietspad in de berm.  
 

2. Een andere gevaarlijke situatie is de afrit van de Hoge brug, waarbij in de 180 graden bocht 
de kans bestaat dat een wielrijder in die onoverzichtelijke situatie bij een te ruime bocht van 
het 4 meterhoge talud valt. Het hek dat daar geplaatst is, is veel te klein en kan volgens mij 
geen fietser in zijn val tegenhouden. Ook liggen daar al sinds jaar en dag 2 stukken beton in 
de berm, die geen enkele functie hebben en een fietser gemakkelijk over de kop laten slaan.   

 
3. Nadat dit voorjaar het goede nieuws kwam dat er nu geld beschikbaar zou zijn om het 

Rondje Loenersloot half te verharden, is er niets meer vernomen.  
 

4. Het sloten/ uitdiepen van de 50 % gemeentesloot aan de Hollandstraat op de eerste pagina. 
Behalve de bevestiging dat de brief van de bewoners is aangekomen, is er daarna dus een 
jaar later nog niets van de gemeente vernomen. Waarom niet een persoonlijke kennismaking 
en kijken wat de situatie is?   

 
 
 
 



 
 
 
Recente ontwikkelingen zijn de volgende: 
 

5. Wat betreft de zogenaamde klantgerichtheid naar ondernemers is het merkwaardig dat voor 
de groenvoorziening niet een ondernemer uit Stichtse Vecht is gekozen.   
Ook uit milieuoogpunt is het merkwaardig om dat vanuit Sliedrecht te laten gebeuren.  
Jammer ook dat gemeente kort na aanvang van deze opdracht al de opdrachtnemer  een 
boete moet opleggen vanwege slecht presteren. Als ik zie met welk zwaar materiaal dat 
bedrijf de grasvelden en groenranden te lijf gaat, constateer ik grote schade aan bomen 
(knotwilgen aan de Slotlaan)  en graskanten.  

 
6. Recent kregen de inwoners van Loenersloot het bericht om onder andere een vuilcontainer 

in de Voorburgstraat te plaatsen. Wie mee wil praten, werd uitgenodigd voor een 
informatieavond in Vreeland. Het idee was waarschijnlijk geheel over het hoofd gezien om 
de 244 huishoudens uit te nodigen op de basisschool in Loenersloot? Deze basisschool is al 
38 jaar “ de verzamel plaats”  in Loenersloot. Daar zijn de inwoners van Loenersloot altijd van 
harte welkom. Niettemin zijn de inwoners van Loenersloot naar Vreeland getogen.  

 
7. Ook is het vreemd dat 2 dagen na een lange zomervakantie stratenmakers het gemeente 

trottoir bij de school gaan her bestraten, met alle overlast die daarmee gepaard gaat.  
Het is weer niet de gemeente die constateert dat veel tegels los liggen. Nee, een burger moet 
dat eerst melden.  

 
Ik ben niet gerust op de toekomstige ontwikkelingen in Loenen aan de Vecht. Ons mooie 
gemeentehuis staat er inmiddels verwaarloosd bij en het gerucht gaat dat de prima functionerende 
gemeentewerf op termijn gesloten gaat worden voor het inleveren van grofvuil. Ook uit 
milieuoogpunt zou dat onbegrijpelijk zijn omdat er immers door veel inwoners veel verder gereden 
moet gaan worden.  
 
Ik wil graag uw aandacht voor een oplossing voor  de bovenstaande situaties.   
 
Met vriendelijke groet, 
  
John Slingerland  
mob. 06 22993157 
 
 
 


