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Onderbouwing wijzigingen in Notitie Gebiedsgericht Werken nieuwe 
Stijl mede nav de input van de bewonersgroepen. 
 
Blauw gemarkeerde tekst is veranderd in de oorspronkelijke Notitie Gebiedsgericht Werken. 
Rood gemarkeerde tekst vraagt om actie, aanvullend aan de nieuwe Notitie Gebiedsgericht Werken. 
 
 
 
 
Intern aangedragen wijzigingen: Vanuit PHO en team 
 
- Nieuwe naam van het document. Het document heeft de naam: Notitie Gebiedsgericht Werken 
nieuwe stijl gekregen in plaats van Kadernota Gebiedsgericht Werken omdat het hier geen 
fundamentele verandering van richting ten opzichte van de oorspronkelijke Kadernota Gebiedsgericht 
Werken betreft. Daarom is na het participatietraject gekozen voor de meer passende titel: Notitie 
Gebiedsgericht Werken nieuwe stijl. 
 
- verbeteren aanvraagprocedure en toekennen leefbaarheidsbudget. In paragraaf  2,4 wordt gemeld 
dat we het mandaat lager in de organisatie willen hebben om de procedure te kunnen versnellen. 
 
- Nieuwe opzet platformbijeenkomsten. Uit de evaluatie van de laatste serie platformbijeenkomsten is 
een nieuwe vorm gekomen die afstapt van de opdeling in verschillende avonden maar gaat naar één 
avond voor alle bewonersgroepen, twee maal per jaar georganiseerd. 
 
- Er zijn hier en daar wat geringe tekstuele aanpassingen gedaan voor de leesbaarheid van het stuk. 
 
Dorpsraad Loenen aan de Vecht 
- Goede schets van het gebiedsgericht werken (dank u) 
 
- Onhandigheden en onvolledigheden van gemeentelijke communicatie in het verleden geven geen 
aanleiding voor aanpassen van de communicatieparagraaf. Nieuwe beleid is immers nog in 
ontwikkeling. Veel van de opmerkingen vallen in die categorie. 
 
- Deze “Onderbouwing van de wijzigingen in de Notitie Gebiedsgericht van de notitie nav input 
bewonersgroepen” kan samen met de notitie worden gezonden aan degenen die input hebben 
geleverd. 
 
- Afvalstation Loenen valt buiten het bestek van dit beleidsdocument. 
 
Seniorenraad 
- Maakt zich zorgen of bewonersgroepen hun rol wel kunnen spelen als we ook de overige bewoners 
gaan proberen te bereiken. Leidt niet tot aanpassing tekst omdat we als gemeente de 
verantwoordelijkheid hebben alle burgers te informeren en betrekken, niet alleen de 
bewonersgroepen. Dat is ook altijd al zo geweest. Die houden via het Gebiedsgericht Werken wel hun 
speciale rol. 
 
- Verbeteren platformbijeenkomsten opgenomen in par 2,1 
 
- Wanneer andere vormen voor de dorpsraad worden gezocht dan de ‘traditionele’ maakt de 
seniorenraad zich zorgen of de gebiedsregisseur wel goed in staat is gebiedsurgenties te matchen 
met beleidsurgenties. Dit komt voort uit de zorgen over het functioneren van een nieuwe dorpsraad in 
in een bepaald gebied en leidt niet tot aanpassing van de notitie. 
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Fazantenkamp 
- Communicatie over leefbaarheidsbudget: Los van de notitie zou het goed zijn weer eens aan alle 
bewonersgroepen te communiceren dat het budget bestaat en wat de spelregels zijn. Dit is opgepakt. 
 
- In par 2,4 is opgenomen dat jaarlijks een overzicht zal worden gemaakt van gevraagde en 
toegekende budgetten. 
 
- Men wil graag meer betrokken worden bij de verbetering van de communicatie. Dit past al in het 
beleid zoals het is omschreven dus leidt niet tot aanpassing van de notitie. Wel belangrijk dit in de 
gaten te houden bij de verdere uitrol van het beleid, zodra dit verder wordt opgepakt. 
 
- Eens met tekst over stimuleren eigen kracht. Moet in de praktijk nog wel leiden tot meer 
ondersteuning vanuit de gemeente hierbij. Vraagt dus niet om een aanpassing in de tekst maar in de 
praktijk. 
 
- Men wil graag betrokken worden als er een wijkanalyse wordt gemaakt en vraagt zich af hoe vaak dit 
gebeurt. Meer een punt om terug te koppelen in een overleg hierover tussen gebiedsregisseur en 
wijkcommissie. 
 
- Men wil graag een jaarlijkse wijkschouw. Bezien of dit kan worden opgepakt door de nieuwe  IBOR 
aannemer. Niet organiseren vanuit Gebiedsgericht Werken. Gebiedsgericht Werken vervuld geen rol 
als meldpunt voor fysieke klachten. Leidt dus niet tot een aanpassing in de Kadernota. 
 
Breukelen Noord 
- Goed stuk (dank u) 
 
- Taalgebruik niet geschikt voor de gewone burger van de Stichtse vecht. Het woord ‘leanen’ is 
vervangen door ‘verbeteren’. Er is zoveel mogelijk rekening gehouden met de lezer.  
 
- Monitoring: men wil minimaal jaarlijks overleg met de gebiedsregisseur en gebiedswethouder over 
leefbaarheid, bij voorkeur via een dashboardmethodiek. Kan al in huidige manier van werken. Is 
gewoon een werkafspraak tussen gebiedsregisseur en gebiedswethouder en gebied. Hoeft niet in 
beleid opgenomen te worden. 
 
- communicatie: voorbeelden van wat er in het verleden is misgegaan, leidt niet tot aanpassing van de 
tekst. 
 
- Tip: let in de communicatie ook op mensen die niet digitaal vaardig zijn. Leidt niet tot aanpassing van 
de tekst.  
 
- Sportverenigingen toegevoegd aan opsomming aan het begin van Spoor 3 
 
- Wijkcomité Breukelen Noord ontvangt graag het beleidsstuk ‘programma data 3.0’. Dit is een 
beleidsstuk van team communicatie. 
 
- Vergroten mandaat van de Gebiedsregisseur over collega-ambtenaren niet haalbaar. 
 
- Men wil dat de gebiedswethouder rapporteert over de voortgang van zaken. Lijkt me niet zijn/haar 
rol. Afstemming hierover zoeken in overleg tussen bewonersgroep en 
gebiedswethouder/gebiedsregisseur. 
 
 
 



3 
 

Antilopespoor 
- Liever om de tafel met relevante vakwethouders dan met de gebiedswethouder. Die heeft tot nu toe 
weinig meerwaarde. Deze opmerking leidt niet tot aanpassing van de tekst. 
 
- Graag meer ruimte voor discussie bij de platformbijeenkomsten. Par 2.1 is hierop aangepast. De  
eerste gewijzigde platformbijeenkomst heeft plaatsgevonden. 
 
- Men kan de gebiedsinformatie niet vinden op de gemeentelijk site. Leidt niet tot aanpassing van de 
tekst. Is in ontwikkeling. 
 
- Graag meer inzicht in hoe de verzoeken om leefbaarheidsbudget worden afgehandeld: par 2.4: 
Jaarlijks komt er een overzicht van gevraagde en gehonoreerde verzoeken om budget.  
 
 -Men wil graag anoniem zorggevallen kunnen melden. Nu gebeurt het dat men zaken meldt en nog te 
veel het aapje op de eigen schouder houdt terwijl men daar niet van is/wil zijn. Goed punt om elders in 
te brengen maar niet in deze notitie. 
 
- Het gevoel bestaat dat er soms zaken bij Portaal gelegd worden die van de gemeente zijn zodat 
huurders opdraaien voor algemene kosten. Te specifiek geval. Past niet in deze notitie.  Aankaarten in 
overleg met de Gebiedsregisseur. 
 
- Budgetten gemeente meer gebiedsgericht maken. Goed idee maar op dit moment niet haalbaar en 
leidt daardoor niet tot aanpassing van de tekst.  
 
- Herinvoeren gebiedsbeheerder: zoals hier geformuleerd past het meer in de nieuwe IBOR dan in 
deze notitie. 
 
Kockengen 
- Men vraagt zich af wat er bedoeld wordt met “de ambtelijke organisatie meer van buiten naar binnen 
laten werken”.Deze zinsnede is verwijderd. 
 
- Men vraagt zich af of ambtenaren die de cultuuromslag van meer samenwerking niet maken daar 
ook de gevolgen van ondervinden. Leidt niet tot aanpassing van de tekst. 
 
Staatslieden Zeehelden 
- Te weinig aandacht voor tackelen praktische problemen in de wijk zoals groen en oversteekplaatsen. 
Leidt niet tot aanpassing van de tekst. Wellicht goed om een keer vanuit het gebiedsgericht werken 
ruim aandacht te schenken. Via IBOR en het meldingen systeem. Ook het indienen van een “idee voor 
mijn wijk” promoten. 
 
Pauwenkamp 
- Men laat zien hoe Pauwenkamp zaken aanpakt. Goed als de gebiedsregisseur hen een pluim doet 
toekomen maar leidt niet tot aanpassing van de tekst. 
 
- Voorstel om de gemeenteraad door de gebieden te laten trekken. Dit voorstel doorspelen aan de 
griffie maar niet opnemen in de tekst. 
 
- Pleidooi voor zichtbaarheid van sociaal wijkteam / de boa / wijkagent / gebiedsregisseur / 
opbouwwerker / toezichthouder openbaar gebied. Veel bewoners kennen hen niet. Goede opmerking. 
Vraag is hoe wij dit zouden kunnen oplossen. Wegens gebrek aan oplossing niet aangepast in de 
tekst. 
 
- Klachten over communicatie in het verleden oppakken in overleg met gebiedsregisseur en 
wijkcommissie. 
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Bewonersvereniging Maarssenveen-Molenpolder 
 

- De georganiseerde bewonersgroepen zijn toegevoegd aan de  lijst met Strategische Partners. 
_________________________________________________________________________________ 
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