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Sociale koopwoningen voormalig CSV terrein 

Vreeland 
 

Hierbij informeert het college u over de ontwikkelingen ten aanzien van de locatie Lion Cachethof, het voormalig 

CSV-terrein in Vreeland. Het betreft een hofje met 12 sociale koopwoningen, waarmee beoogd is de lokale sociale 

woningmarkt in beweging te krijgen.  

Voor (sociale) koopwoningen geldt het vrije marktprincipe waardoor de gemeente beperkt is in haar mogelijkheden 

om te sturen. De toewijzing van sociale koopwoningen gaat altijd in goed overleg met de ontwikkelaar en op basis 

van vertrouwen. Het staat de ontwikkelende / verkopende partij vrij om te bepalen met welke van de kandidaten hij 

verkoopgesprekken gaat voeren. In dit geval zijn 75% van de woningen terechtgekomen bij de beoogde doelgroep. 

Vijf kopers laten een sociale huurwoning achter, twee een particuliere huurwoning en twee starters (voorheen 

inwonend bij hun ouders) zijn aan een woning geholpen. Alle 12 woningen zijn verkocht voor een koopsom van € 

200.000,- v.o.n.. 

Recentelijk zijn er in de media publicaties verschenen waarbij gemeld werd dat een van de resterende drie 

woningen tegen een extreem hoge huur werd aangeboden. De ontwikkelaar heeft n.a.v. ons verzoek bemiddeld en 

er is een andere huurder gevonden die tegen een lager bedrag de woning kan huren.  

Afgelopen week, kwam het hofje wederom in opspraak waardoor het college onaangenaam werd verrast. Naast de 

publicatie in de media, ontvingen wij uit de lokale samenleving en politiek signalen, dat er op een laakbare manier 

was omgegaan met de toewijzing van de woningen.  

Dit was voor ons als college aanleiding om de ontwikkelaar op 28 juni 2018, wederom te ontbieden voor een 

gesprek en om opheldering te vragen. De ontwikkelaar heeft in dit gesprek erkend dat de toewijzing van 3 van de 

woningen niet conform de intenties van de gemeente heeft plaatsgevonden.  Zoals gezegd is 1 van de 3 woningen 

inmiddels met instemming van de gemeente verhuurd. Voor de andere 2 woningen heeft de ontwikkelaar zich 

bereid verklaard om de woningen alsnog aan de beoogde doelgroep beschikbaar te stellen. En wel onder de 

 
 
 
 
Informatie voor raadsleden 

RIB # 43 
 
29 juni 2018 

 

 

RaadsInformatieBrief 

 
10 januari 2013 



 

 
2 RaadsInformatieBrief  |   29 juni 2018 

 

  
1 juni 2012 

voorwaarde dat hier het recentelijk aangepaste speculatiebeding van toepassing zal zijn (inclusief 

zelfbewoningsplicht). 

  

Deze 2 woningen worden binnen 6 maanden na heden weer verkocht voor een koopsom van  

€ 200.000,- v.o.n.. (voor de geplaatste keuken zal naast de koopsom een geringe vergoeding moeten worden 

betaald). De afspraak ten aanzien van deze 2 woningen is dat de koper een sociale huurwoning binnen de 

gemeente achterlaat en moet worden goedgekeurd door de gemeente. De koper committeert zich aan het anti-

speculatiebeding en is gehouden de woning gedurende een periode van 5 jaar zelf te bewonen 

(zelfbewoningsplicht) en mag deze dus niet verhuren op straffe van een boete. 

 

Bovenstaande, bevestigt nogmaals dat het noodzakelijk is om de randvoorwaarden met betrekking tot 

zelfbewoning/het tegengaan van onderhuur van sociale koopwoningen verder aan te scherpen. Zoals dit recentelijk 

ook door uw commissie fysiek domein is gevraagd en door de wethouder is toegezegd. 

Alhoewel  inmiddels het anti-speculatiebeding is aangescherpt zien wij in de CSV-casus extra aanleiding voor een 

herbezinning vooruitlopende op de actualisering van de Woonvisie, waarmee wij inmiddels een aanvang hebben 

gemaakt. 

 

Ik vertrouw erop u voorlopig voldoende geïnformeerd te hebben, we zullen u hierover blijven informeren. 

 

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

 

Opknappen speelplekken per wijk of kern 
 

In 2014 is het speelbeleid ‘Buiten Spelen Natuurlijk!’ vastgesteld door uw gemeenteraad. Hierin is besloten om alle 

speelplekken te voorzien van gras. Per wijk of kern is gekeken naar de beste spreiding van speelplaatsen in de 

gemeente. We zorgen voor voldoende afwisseling in de speeltoestellen zodat alle leeftijdsgroepen (van 2 tot 6 jaar 

en van 7 tot 12 jaar) er leuk kunnen spelen. Zo  bieden we kinderen een speelplek in een groene en natuurlijke 

omgeving. Door het gras kan ook het regenwater bij heftige buien beter worden opgevangen. 

 

Op basis van het speelbeleid ‘Buiten Spelen Natuurlijk!’ knappen we een groot aantal speelplekken in de gemeente 

op. Graag informeren wij u over de voortgang daarvan.  

 

Naast het opknappen van de speelplekken worden de speeltoestellen in opdracht van de gemeente vijf keer per 

jaar gecontroleerd. Vier keer per jaar gaat het om een visuele inspectie door aannemer Verheij en eenmaal per 

jaar is er een uitgebreide veiligheidsinspectie door het onafhankelijke inspectiebureau ABOS. Zo nodig worden 

speeltoestellen gerepareerd of afgesloten. De reguliere reparatieronde vindt deze weken plaats. Speeltoestellen 

die onveilig worden bevonden, worden afgesloten en verwijderd. Op de speelplekken staan alleen toestellen die 

door de onafhankelijke partij niet zijn afgekeurd (en daarmee veilig zijn). 

 

Opknappen speelplekken Zwanenkamp, Kamelenspoor, Reigerskamp 

In Zwanenkamp, Kamelenspoor en Reigerskamp zijn speelplekken opgeknapt. Dat duurde helaas langer dan we 

hadden verwacht. Omdat de kinderen met dit mooie weer graag willen spelen op de speelplekken gaan deze alvast 

open, ook al is het gras nog niet volgroeid en is het er soms nog zanderig. We hebben inwoners hierover 

geïnformeerd en onze excuses aangeboden voor de vertraging. De speelplekken waar het gras nog niet is 

volgroeid, zaaien we in september nog een keer in. Kinderen kunnen tijdens deze extra zaaironde terecht op een 

speelplek in de buurt die al klaar is.  

Uitzondering is de speelplek Reigerskamp 245. Deze speelplek blijft nog zo’n 2 weken gesloten omdat hier nieuwe 

graszoden liggen die nog moeten wortelen. De zoden krijgen regelmatig water. 
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Op de speelplek in Kamelenspoor troffen inwoners stukken verharding aan waar kinderen zich aan zouden kunnen 

bezeren. Eerder deze week verscheen hierover een bericht in de media. Na de melding hebben we de speelplek 

geïnspecteerd. Ook hebben we gesproken met de betreffende inwoner om na te gaan wat er aan de hand was. 

Door de vervroegde openstelling van de speelplek op verzoek van de bewoners, heeft de formele oplevering van 

deze speelplek niet plaatsgevonden en is de aanwezigheid van glas en puin niet geconstateerd. Hier zijn we – net 

als de bewoners van Kamelenspoor - van geschrokken. Dit is uiteraard niet de werkwijze die wij nastreven. 

Gelukkig hebben bewoners het initiatief genomen om de stukken verharding zelf op te ruimen. De speelplek is nu 

vrij van puin en glas (en was dat ook op het moment van de inspectie).  

 

Naar aanleiding van dit signaal uit Kamelenspoor controleren we ook de andere speelplekken die vervroegd zijn 

opengesteld (in Reigerskamp en Zwanenkamp). Waar nodig ruimen we de rommel op zodat de speelplekken 

schoon en veilig genoeg zijn om te spelen.  

 

Opknappen speelplekken Nigtevecht en Breukelen 

Op de speelplekken in Nigtevecht verlopen de werkzaamheden volgens planning. De grond rondom de geplaatste 

toestellen wordt afgewerkt en voorzien van graszoden. De nieuwe toestellen en graszoden worden omheind zodat 

het gras kan wortelen. Dat duurt ongeveer drie weken. Het gras geven we regelmatig water. Op de toestellen die er 

al stonden kunnen de kinderen gewoon blijven spelen.  

 

Ook in Breukelen verlopen de werkzaamheden als gepland. Op bijna alle speelplekken die moeten worden 

opgeknapt in Broeckland en De Poel staan inmiddels nieuwe toestellen. Het opknappen van de speelplekken in het 

Rode Dorp en bij Kievitsbloem en Zomerklokje (Broeckland) is tot nader order uitgesteld. Op de eerste twee 

plekken kijken we nogmaals kritisch naar de ondergrond. De speelplek bij Zomerklokje houden we open, zodat er 

voor de kinderen een alternatieve speelplek is in Broeckland. 

 

Opknappen speeltuinen andere wijken en kernen 

Na de zomervakantie 2018 presenteren we de plannen voor de speelplekken in de wijken Antilopespoor, 

Duivenkamp en een deel van Maarssen-Dorp. Na de bewonersbijeenkomsten gaan we de speeltoestellen 

bestellen en bereiden we de uitvoering voor.  

 

Op 4 juli presenteren we het vergroeningsplan van een verhard pleintje in Duivenkamp aan de direct omwonenden. 

Eerder hebben zij kunnen meepraten over het plan. In Waterstede is het plan voor het opknappen van de 

speelplekken al gepresenteerd. De werkzaamheden in Duivenkamp en Waterstede starten op zijn vroegst dit 

najaar.  

 

Informatie voor inwoners 

Op onze website staat een overzicht van de werkzaamheden en alternatieve speelplekken. Klik op de banner op 

de homepage of kijk op www.stichtsevecht.nl/spelen. We zorgen voor informatieborden bij de speelplekken waar 

wordt gewerkt en/of waar het gras nog moet wortelen. Inwoners  kunnen meldingen over speelplekken doorgeven 

via ‘meldingen openbare ruimte’ op onze website.  
 

http://www.stichtsevecht.nl/spelen
https://www.stichtsevecht.nl/inwoners/onderwerpen-a-z_42435/product/melding-openbare-ruimte_815.html
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