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Openbaar subsidieregister 
 
Sinds het nieuwe subsidie beleid van Stichtse Vecht in 2013 is ingegaan publiceren wij een openbaar 

subsidieregister  op onze website. Van elke verleende subsidie  wordt vermeld: de subsidiecategorie  waarbinnen 

de activiteiten vallen, het subsidieplafond, de naam van de organisatie, een korte omschrijving van de activiteit en 

het subsidiebedrag dat voor deze activiteiten is verleend.  

 

Hiermee voldoen we aan de doelstelling van transparantie die wij ons zelf hebben gesteld met het publiceren van 

dit subsidieregister. 

 

Het subsidieregister 2018 staat op onze website. Hierin staan alle subsidies vermeld die tot 01-07-2018 zijn 

verleend voor activiteiten in 2018. 

 

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

 

Week van Respect 2018 
 
Afgelopen dinsdag heeft het college besloten om net als vorig jaar deel te nemen aan de nationale Week van 

Respect. Uit de evaluatie blijkt dat deelnemers de activiteiten en het lesmateriaal als waardevol en interessant 

ervaren. Deze week vindt plaats van 5 tot en met 11 november 2018 en staat in het teken van respectvol met 

elkaar omgaan. De week heeft als doel om respect te activeren en hierover met elkaar in gesprek te gaan. De 

collegeleden zullen in deze week gastlessen op scholen verzorgen. Alle scholen in Stichtse Vecht zullen hiervoor 

worden benaderd. 
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Respectvol met elkaar omgaan is natuurlijk iets voor iedere dag, maar tijdens de nationale Week van Respect staat 

respect landelijk vol in de schijnwerpers. Onder andere bestuurders, politici, BN’ers en topsporters geven 

gastlessen op scholen. Als college doen we hier graag opnieuw aan mee. Wij nodigen u van harte uit om ook deel 

te nemen en een gastles op een school in Stichtse Vecht te verzorgen. We ontvangen hiervoor les- en 

inspiratiemateriaal en ondersteuning van de Respect Education Foundation, landelijk organisator van de Week van 

Respect. Nadere informatie volgt. Via de griffie (griffie@stichtsevecht.nl) kunt u zich hiervoor aanmelden. Graag 

horen we vóór 14 juli of u hierin geïnteresseerd bent! Uiteindelijke deelname is afhankelijk van de behoefte van 

scholen. 

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

 

Uitrol omgekeerd inzamelen in Nigtevecht 

 
In RIB#28 van 19 april 2018 hebben wij u geïnformeerd dat het college voor de kern Nigtevecht de locaties voor de 

ondergrondse containers voor restafval voorlopig heeft aangewezen. Inmiddels is de inspraakperiode achter de rug 

en zijn de locaties definitief vastgesteld. In totaal betreft het in Nigtevecht 15 locaties voor ondergrondse containers 

waarvan 13 voor restafval. Nog voor de zomervakantie zullen deze containers worden geplaatst.  

 

Inwoners van Nigtevecht ontvangen een brief waarin wordt ingegaan op hun concrete situatie. Hiermee is voor 

Nigtevecht het formele traject afgerond behoudens eventuele gerechtelijke procedures. Wij zullen nu overgaan tot 

plaatsing van 13 ondergrondse containers voor restafval en 2 extra ondergrondse containers voor Plastic 

verpakkingen, Metalen en Drankenkartons (PMD). Deze ondergrondse containers kunnen meteen door de 

inwoners worden gebruikt. Nadat de ondergrondse containers zijn geplaatst worden de huidige grijze 

restafvalcontainers (kliko’s) omgewisseld voor containers voor PMD. De inwoners van Nigtevecht worden hierover 

door ons apart geïnformeerd. Daarnaast wordt, twee weken voordat de containers worden omgeruild, op iedere 

container een sticker geplakt waarop vermeld staat dat bij de eerstvolgende lediging de restafvalcontainer wordt 

ingeruild voor een PMD-container. Na 4 weken volgt na een nacontrole. De inwoners die de container de vorige 

keer niet hebben aangeboden, kunnen alsnog hun container omwisselen. Verder ontvangt iedere inwoner een brief 

met een persoonlijke pas waarmee op minimaal twee verschillende locaties restafval kan worden aangeboden en 

wordt een beschrijving gegeven van de werking van de containers.  

Zienswijzen 

In totaal gaat het om circa 600 huishoudens in Nigtevecht, waarbij er vier zienswijzen ingediend. In twee gevallen 

betrof het een verzoek om aangesloten te worden op een andere container. Deze verzoeken zijn gehonoreerd. De 

twee andere zienswijzen zijn inhoudelijk van aard en zijn met motivatie ongegrond verklaard. De betrokken 

personen worden hierover geïnformeerd en eveneens geattendeerd op de beroepsmogelijkheid. 

Vervolg in andere kernen van Stichtse Vecht 

De uitrol van omgekeerd inzamelen vloeit voort uit het gemeentelijk Grondstoffenplan. Het project heeft een 

doorlooptijd tot 2022 waarbij in alle kernen van Stichtse Vecht omgekeerd inzamelen wordt ingevoerd. De 

opgedane ervaringen worden meegenomen in de verdere uitrol, zodat maatwerk kan worden geleverd per kern.  

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

 

Bijeenkomstenkalender 
In de kalender hieronder kunt u lezen welke openbare bijeenkomsten gepland zijn in de komende weken. 

 

Adviescommissie Bezwaarschriften 

 Wanneer: 11 juli, 19:30 uur 
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 Waar: gemeentekantoor, Endelhovenlaan 1 in Maarssen 

 

Midzomerbijeenkomst 2018 

 Wanneer: 12 juli, van 17:30 tot 20:00 uur 

 Waar: Goudestein, Diependaalsedijk 19 in Maarssen 

 

Meer weten over deze bijeenkomsten? Kijk dan op www.stichtsevecht.nl/bijeenkomsten 

 

http://www.stichtsevecht.nl/bijeenkomsten
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