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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
De visiepunten uit de dorpsvisie van Oud-Zuilen (hoofdstuk 3.2) vast te stellen als een van de 
documenten, naast andere vastgestelde documenten, die wordt betrokken bij de uitwerking van het 
toekomstige uitvoeringsplan van Oud-Zuilen. 
 
Samenvatting 
 
Waarom een dorpsontwikkelingsplan? 
Voor gebiedsgericht werken is afgesproken dat voor iedere kern van Stichtse Vecht een 
Dorpsontwikkelingsplan (DOP) wordt vastgesteld. Een DOP brengt in kaart welke onderwerpen de 
inwoners belangrijk vinden om de leefbaarheid van het gebied te behouden of te versterken. Het 
DOP Oud-Zuilen bestaat uit een dorpsvisie, een analyse van het gebied en het nog in de toekomst 
op te stellen uitvoeringsplan voor Oud-Zuilen. Het voorstel is om de gemeenteraad de dorpsvisie te 
laten vaststellen als een van de documenten, naast andere vastgestelde documenten, dat wordt 
betrokken bij de uitwerking van het toekomstige uitvoeringsplan. 
 
Tevens dient de dorpsvisie ook als document dat de gemeente (aantoonbaar) betrekt bij plan- of 
beleidsvorming die gaat over dit gebied. En waarvan de visiepunten altijd meewegen bij het maken 
van een uiteindelijke keuze bij de plan- of beleidsvorming en bij het maken van een 
belangenafweging. Dat betekent niet dat de visie van de bewoners altijd één op één moet worden 
overgenomen, wel dat de bewoners(groepen) hierbij actief worden betrokken. 
 
Het uitvoeringsplan wordt na vaststelling van de dorpsvisie door de gemeenteraad in de 1e helft van 
2016 uitgewerkt. Het college van B&W stelt het uitvoeringsplan vast en wordt ter kennisname en ter 
informatie aan de gemeenteraad aangeboden. 

 
Bijlagen 
Dorpsvisie Oud-Zuilen 

Raadsvoorstel 
 
Onderwerp 
Dorpsvisie Oud Zuilen 
 
Begrotingswijziging 
n.v.t. 
 
Datum raadsvergadering 
16 december 2015 
Commissie 
1 december 2015 

 

Portefeuillehouder 
J. A. Koops (waarnemend) 
 
Afdeling 
Wijken en kernen 
Mail opsteller 
Irene.Huisman@stichtsevecht.nl 
 
Registratie nummer 
Z/15/42536-VB/15/05127 
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Doel en beoogd maatschappelijk effect 
Met de vaststelling van de dorpsvisie voor Oud-Zuilen wordt invulling gegeven aan de doelstellingen 
van gebiedsgericht werken: 
1. verbeteren en behouden van de fysieke en sociale leefbaarheid per kern; 
2. het gemeentelijk beleid doet recht aan de eigenheid en identiteit van de dorpen en wijken en 

sluit aan bij de prioriteiten die bewoners stellen aan hun dorp; 
3. stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid, eigen kracht, creativiteit en betrokkenheid van 

(georganiseerde) bewoners; 
4. door de manier van werken verkleint de afstand tussen inwoners en overheid en wordt de 

inbreng van bewoners serieus genomen. 
 
Argumenten 
De dorpsvisie is in coproductie met de dorpscommissie en het gebiedsgericht werken tot stand 
gekomen. Ook zijn bewoners en stakeholders gevraagd hierover mee te denken. De dorpsvisie is 
zeer zorgvuldig tot stand gekomen. Er zijn verschillende bijeenkomsten met bewoners en 
stakeholders geweest. De resultaten van deze bijeenkomsten hebben als input gediend voor de 
analyse en de visie. De visie geeft een goed beeld van wat er leeft en speelt in het gebied. De in de 
visie genoemde vier thema’s worden door de bewoners als belangrijk gezien voor het behoud of 
versterken van de sociale en fysieke leefbaarheid in de toekomst van Oud-Zuilen.  
 
Kanttekeningen 
Niet van toepassing. 
 
Communicatie 
De dorpsvisie is in cocreatie met de dorpscommissie geschreven. Met de dorpscommissie is de 
communicatie tot nu toe ook afgestemd. 
 
De dorpscommissie heeft de bewoners op de twee bewonersavonden geïnformeerd en betrokken bij 
het dorpsontwikkelingsplan. Het concept dorpsontwikkelingsplan heeft op de website van Oud-Zuilen 
gestaan waar bewoners reacties op konden geven. 
 
Gedurende het besluitvormingstraject worden de inwoners van het gebied op de hoogte gehouden 
van de ontwikkelingen rondom de vaststelling van de visie. Er wordt gebruik gemaakt van de 
reguliere communicatiemiddelen, de gemeentelijke website, de gemeentepagina en de website van 
Oud-Zuilen. Er is geen aparte RIB nodig aangezien informatieverstrekking via het raadsvoorstel 
loopt. 
 
Financiën en risico’s 
De thema’s uit de dorpsvisie worden uitgewerkt in het nog op te stellen uitvoeringsplan. Uitgangspunt 
van de financiering van de maatregelen uit het uitvoeringsplan is dat deze gefinancierd worden uit 
reguliere budgetten van de gemeente, door betrokken partners of met cofinanciering. Aanvragen van 
inwoners gebaseerd op het DOP hebben voorrang bij de toedeling van gelden uit het centraal 
leefbaarheidsbudget. 
 
Vervolg 
Na vaststelling van de analyse en de visie wordt in samenwerking met de dorpscommissie gestart 
met het opstellen van het uitvoeringsplan. Samen met hen wordt gekeken op welke wijze we tot een 
uitvoeringsplan komen die past bij de visie en de context van het gebied. In het uitvoeringsplan 
worden de concrete maatregelen en te nemen acties voor de komende vijf jaar benoemd. Het streven 
is om het uitvoeringsplan na de zomer van 2016 ter goedkeuring aan het college van B&W aan te 
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bieden. Het uitvoeringsplan is een levend document waarvan ieder jaar een update wordt gemaakt 
en waarin ook nieuwe ontwikkelingen, die uiteraard tussendoor worden opgepakt, worden verwerkt. 
 
3 november 2015 
 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris   Burgemeester 
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