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Afhandeling meldingen stormschade 
Ook in Stichtse Vecht heeft de storm gisteren stevig gewoed. Vanaf donderdagmorgen 9.00 uur kwamen er veel 
meldingen binnen over omgewaaide bomen, afgebroken takken, stoplichten, palen, weggewaaid afval en overige 
schade. Om adequaat op deze meldingen te kunnen reageren is een coördinatiepunt ingericht met klantadviseurs 
vanuit het KCC en medewerkers vanuit team Buiten.   
 
In nauwe samenwerking met team Veiligheid en het Medialab is alle berichtgeving over de stormschade 
nauwlettend in de gaten gehouden en kon er steeds snel geschakeld worden. 
 
Door voldoende bezetting aan de telefoon ontstonden er geen wachtrijen en kon iedereen meteen te woord worden 
gestaan. Er zijn in totaal meer dan 80 meldingen binnengekomen. Het overgrote deel van de meldingen (69) ging 
over omgevallen bomen. 58 boom-situaties zijn met hoge prioriteit opgepakt om de veiligheid te waarborgen. De 
buitendienst is, in goede samenwerking met brandweer en verschillende (onder)aannemers, in vijf verschillende 
ploegen aan het werk gegaan om alle gevaarlijke bomen te verwijderen en wegen begaanbaar te maken.  
Aan het einde van de middag waren, nog vóór het donker, alle gevaarlijke situaties opgelost en de wegen weer 
begaanbaar. Daarna is gestart met het opruimen van de takken en bomen die in de openbare ruimte liggen. Hier 
wordt de komende dagen nog hard aan gewerkt. Ook druppelden er vandaag nog enkele meldingen binnen.  
  

--------------------- 
 

Stichtse Vecht wint FUTURproof Award  
 
Onze organisatie heeft gisteren avond een bijzondere prijs gewonnen: de FUTURproof award 2018!  
De Futurproof award is dit jaar voor het eerst uitgereikt door Futur, dat samen met Jong Beleg (Alkmaar) het 
initiatief heeft genomen voor deze prijs. Doel van de prijs is om erkenning te geven aan de inzet van de winnende 
organisatie en tegelijkertijd een positief voorbeeld te geven van een goed verjongingsbeleid om andere 
organisaties te inspireren. 
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De jury heeft onze organisatie beoordeeld op basis van 3 criteria: gekozen aanpak, werkcultuur en 
maatschappelijke impact. "Al met al waren wij zeer onder de indruk van de gemeente Stichtse Vecht en vinden wij 
jullie met recht een voorbeeld voor andere overheidsorganisaties" aldus het juryrapport.  Er is niet alleen gekeken 
naar de verjongingsopgave, maar ook naar hoe organisaties in brede zin om gaan met de verschillende generaties 
in de organisatie. Dit onderwerp staat ook in 2018 hoog op de ambtelijke organisatie agenda, opdat we als 
organisatie toekomstbestendig zijn en een evenwichtig personeelsbestand hebben.    
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