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Geachte leden van de Raad, 
 
Tijdens de raadscommissie Fysiek Domein d.d. 15 oktober 2019 is aan u toegezegd om u schriftelijk 
te voorzien van enige achtergrondinformatie over de ‘box in de wijk’ en in te gaan op enkele vragen 
van technische aard. 
 
De gemeente stelt voor om een ‘box in de wijk’ aan te schaffen, dat is een mobiele box die overal in 
de gemeente in te zetten is. Hiermee komt de gemeente tegemoet aan de grote vraag naar 
ontmoetingsplekken, waar er momenteel weinig van zijn. Het kan dienen als aanvulling op de huidige 
ontmoetingsplekken en faciliteert een betere toegankelijkheid naar inwoners (de box is immers overal 
neer te zetten). Een groter bereik is hiermee mogelijk. De aan te schaffen box is geen alternatief voor 
een dorpshuis, maar een aanvullend aanbod op de reeds bestaande ontmoetingsruimten. Ook geeft 
het college hiermee uitvoering aan de door uw raad aangenomen motie Tent in de Wijk (motie M9 – 
oktober 2018). De Box in de Wijk komt tegemoet aan uw verzoek om dit instrument regelmatig en 
frequent in te zetten zodat we de uitleg en transparantie in beleid en de uitvoering daarvan kunnen 
bevorderen. Met de Box in de Wijk kunnen we naar uw wens ook inwoners faciliteren om regelmatig 
in de eigen kern vertegenwoordigers van de gemeente te spreken en onderwerpen onder de 
aandacht te brengen.  
 
De ‘box in de wijk’ is geschikt voor maximaal 15 mensen. De ruimte kan groter gemaakt worden door 
de buitenruimte erbij te betrekken met bijvoorbeeld parasols of een tent. De afbeeldingen hieronder 
geven een impressie van de box. In de box zit een aggregaat voor verwarming, eventueel Wifi, tafels 
en stoelen. Er is geen sanitair aanwezig in de box. De box is mobiel, toegankelijk en kan dichtbij 
bewoners worden geplaatst, waardoor sanitair minder van belang is. De box kan o.a. worden ingezet 
voor informatie- en klankbordgroepbijeenkomsten of spreekuren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een 
informatiebijeenkomst over een ontwikkeling in de buurt, een infotour door de gemeente over 
afvalinzameling, een wedstijd voor de schoonste straat, gebruik als stembureau et cetera. 
Tegelijkertijd mogen bewoners ook zelf gebruik maken van de box, bijvoorbeeld voor een 
buurtbijeenkomst of overlegruimte voor burgerinitiatieven. Als de box niet wordt gebruikt, kan de box 
worden opgeslagen bij de gemeentewerf in Breukelen.  
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De linker afbeelding is een impressie hoe de ‘Stichtse Vechtse’ box eruit kan zien. De rechtse foto is een 
voorbeeld hoe de box door andere organisaties in het land wordt ingezet.  
 
Zowel Portaal als Welzijn Stichtse Vecht hebben aangegeven mee te willen doen met de box in de 
wijk. In het geval van Portaal zullen zij zich financieel committeren aan de inzet van deze box t.b.v. 
hun eigen initiatieven. Met de aanschaf van de box zullen bij aanvang 6 initiatieven worden 
uitgewerkt samen met Portaal en Welzijn Stichtse Vecht. Nadat de eerste initiatieven in begin 2020 
zijn opgezet, krijgen bewoners de kans om ook initiatieven in te dienen voor 2020. De box is daarmee 
niet alleen van de gemeente, maar ook voor de bewoners. In de nog op te stellen 
gebruikersovereenkomst wordt opgenomen aan welke voorwaarden bewoners moeten voldoen om 
gebruik te mogen maken van de box. De verwachting is dat de box circa 10-12 keer per jaar overal in 
de gemeente wordt ingezet.  
  
 
 
 
 
 


