
Amendement – Sociale woningbouw en evenwichtige opbouw Atlantische buurt

De gemeenteraad van Stichtse Vecht, in vergadering bijeen op 7 mei 2019, 

Besluit:

Het raadsbesluit bij het raadsvoorstel Burgerinitiatief Atlantische Buurt Maarssen als volgt te wijzigen 
(wijzigingen t.o.v. het laatste raadsvoorstel blauw gearceerd, met hernummering):

1. Het college opdracht geven het proces voor realisatie van sociale woningen in de 
Kuijperstraat te starten als vliegwiel voor de herstructurering van de buurt; 

2. Het college opdracht geven de door het burgerinitiatief opgestelde visie over de Atlantische 
Buurt Maarssen, zijnde het gebied omgrensd door de Europalaan, Kennedylaan, Dr. 
Ariënslaan en Thorbeckelaan in Maarssen, verder uit te laten werken door Portaal, de 
initiatiefgroep en de gemeente onder leiding van een externe projectleider en vervolgens ter 
vaststelling aan de raad aan te bieden, waarbij de focus ligt op een evenwichtige opbouw van 
de buurt; 

3. Hierin voor de korte, middellange (=collegeperiode) en de langere (2022-2030) termijn 
doelstellingen en concrete interventies op te nemen om te komen tot een samenhangende, 
toekomstbestendige aanpak van de sociale opgaven, opgaven voor de buitenruimte en de 
woonopgaven in de buurt en aan te geven hoe die interventies bijdragen aan de Atlantische 
Buurt Maarssen en hoe die zich verhouden tot het gemeentelijk beleid op het vlak van in elk 
geval sociaal domein, buitenruimte en wonen;  

4. Dit vergezeld te laten gaan van een concrete korte-, middellange en lange (2022-2030) 
termijnplanning. 

5. Deze aanpak op te nemen in de jaarlijks terugkerende prestatieafspraken met de 
woningcorporatie; 
6. Het college een tijdplanning te laten maken voor de visieontwikkeling, waarbij dit 
uiterlijk in het tweede kwartaal 2020 leidt tot vaststelling van de buurtvisie in de raad.

7. De gemeenteraad periodiek te informeren over de voortgang van het voorgaande.
8. Een taakstellend budget van € 55.000 beschikbaar te stellen voor de visieontwikkeling, te 

dekken uit de post Onvoorzien van programma 1 Bestuur; 

Aangenomen, de griffier
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