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Veiligheidsbeeld Stichtse Vecht
Met dit veiligheidsbeeld informeren we u over de criminaliteitsontwikkelingen van het eerste half jaar 2019 in de
gemeente Stichtse Vecht. De totale criminaliteit is het eerste half jaar met 15% gestegen ten opzichte van dezelfde
periode vorig jaar. Dit zijn 163 meer incidenten ten opzichte van 2018.
De opvallende stijgingen zijn woninginbraken, vernielingen, bedrijfsinbraken en meldingen jongerenoverlast. Het
aantal woninginbraken is gestegen met 10 inbraken. De grootste stijging is in Loenen aan de Vecht te zien. Door
het plaatsen van een tekstkar en het houden van flyeracties zijn inwoners extra geïnformeerd over het verhoogde
aantal woninginbraken. In oktober wordt een inbraakpreventieavond georganiseerd voor de inwoners van Loenen
aan de Vecht. Ook het deel van de gemeente Wijdemeren dat grenst aan Loenen aan de Vecht heeft te maken
met een vergelijkbare stijging. Met deze gemeente is contact over een gezamenlijke aanpak.
Verzekeraars zijn sinds dit jaar verplicht aangifte te doen van vernielingen aan auto’s. Hierbij valt te denken aan
het openslaan van portierdeuren waardoor lakschade ontstaat. De schades worden allemaal onder vernielingen
geplaatst, wat een vertekend beeld geeft. Dit heeft geleid tot een stijging van 27%. Er wordt gekeken of deze
schades onder een andere code genoteerd kunnen worden om een realistisch beeld te krijgen van vernielingen in
Stichtse Vecht.
De bedrijfsinbraken zijn gestegen met 64%, dat gaat om een stijging van 9 inbraken t.o.v. 2018. Er is geen
specifieke oorzaak aan te wijzen voor de stijging. De inbraken worden in de gehele gemeente gepleegd.
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Het aantal meldingen jongerenoverlast is gestegen met 35%. De meeste meldingen worden gedaan in Breukelen
Noord. Om een goed beeld te krijgen van de overlast in Breukelen Noord, zijn inwoners gevraagd om meer te
melden indien men overlast ervaart. Aan dit verzoek is gehoor gegeven. Er zijn maatregelen genomen omtrent de
groep in Breukelen Noord en er is een aanpak opgezet die gericht is op het individu, de omgeving en de groep.
Vanuit de samenwerkende partijen komt het beeld dat het nu rustig is in de wijk en er geen meldingen meer aan de
groep kunnen worden gekoppeld.
De doelstelling voor het Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2019-2022 is het behouden van het veiligheidsniveau van
2018. Dit eerste veiligheidsbeeld voor 2019 laat zien dat dit geen eenvoudige opgave is. De cijfers in 2018 waren
erg laag waardoor het moeilijk is deze te behouden. Om de doelstelling te halen, gaan wij nog meer inzetten op
preventie. Hierbij valt te denken aan voorlichtingsavonden, graveeracties en veel communicatie door middel van
sociale media en de veiligheidskrant die in oktober huis-aan-huis wordt verspreid.
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Update groenonderhoud
De kwaliteit van het groenonderhoud heeft de afgelopen jaren niet geheel voldaan aan de
verwachting. Dat bleek ook uit maandelijkse schouwen. Hierover hebben inwoners hun
onvrede geuit en het is in uw raad ook meermaals besproken. In deze raadsinformatiebrief
informeren wij u over de voortgang van de inventarisatie overlastbomen, de inzet van de extra
incidentele middelen, het verbeterplan groen en de vernieuwde afspraken met de
groenaannemer.

Inventarisatie overlastbomen
Uw raad heeft met de motie ‘Eerst snoeien dan weer groeien’ (03/10/2018) gevraagd om een inventarisatie van de
overlastgevende bomen. Tijdens de informatieve commissie op 28 mei 2019 zijn de eerste uitkomsten daarvan
gepresenteerd aan de aanwezige raads- en commissieleden. De definitieve inventarisatie is rond. De gemeente
hanteert vastgestelde criteria voor overlastgevende bomen. Uit de inventarisatie blijkt dat inwoners soms andere
overlast van bomen ervaren.

Hoe nu verder?
Het college laat een aantal pilots uitvoeren om in beeld te krijgen hoe
verschillende strategieën uitpakken, die het verschil kunnen verkleinen tussen de
ervaren overlast en de overlast volgens de criteria. Eén van deze pilots is een
overlastinventarisatie op individueel boomniveau in Breukelen Midden, gevolgd
door een integrale herinrichting die zal starten na de geplande
rioleringswerkzaamheden. De resultaten van deze pilots zouden kunnen leiden
tot beleidsaanpassingen.

Inzet incidentele middelen
Voor 2019 is een groot deel van het incidentele groenbudget uit 2018 nog beschikbaar. Uit de inventarisatie is
onder andere een overzicht gekomen van bomen met een achterstallig of verwaarloosd boombeeld. Deze bomen
hebben een verzwaarde snoei-ingreep nodig om op het beoogde beeld te komen, maar vormen geen
veiligheidsrisico. Deze bomen staan verspreid over de gehele gemeente Stichtse Vecht. Met het nog beschikbare
budget (150.000 euro) gaat de gemeente deze bomen dit najaar laten snoeien en daarna monitoren of dit de
ervaren overlast bij inwoners heeft verminderd of weggenomen.

Verbeterplan Groen
Tijdens de commissie fysiek domein van 25 oktober 2017 heeft de portefeuillehouder
toegezegd met een verbeterplan voor het groenonderhoud te komen. Dat
Verbeterplan van eind 2017 richtte zich onder meer op tijdelijk extra capaciteit voor het
verbeteren van communicatiekracht, directievoering en toezicht. Het originele
Verbeterplan Groen is uitgevoerd en afgerond. Een aantal punten uit het Verbeterplan
zijn geactualiseerd overgenomen in nieuwe plannen. Daarbij valt onder andere te
denken aan het actief stimuleren en projectmatig benaderen van bewonersinitiatieven,
het starten van verbetertrajecten in gezamenlijkheid met de groenaannemer en meer
datagestuurd werken. Er is een aantal bestekswijzigingen doorgevoerd en er is een
vaststellingsovereenkomst met de groenaannemer getekend.
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Contract groenaannemer
Met de huidige groenaannemer zijn constructieve gesprekken gevoerd over de
uitvoering van het contract. Daarbij is geconcludeerd dat zowel van de zijde van de
aannemer als van de zijde van de gemeente verbeteringen noodzakelijk waren. Eén
en ander heeft geleid tot een aanvulling op het lopende contract, waarbij in een
vaststellingsovereenkomst de wederzijdse verplichtingen en verwachtingen over het
dagelijkse groenonderhoud zijn verduidelijkt. Er is o.a. sprake van een uitbreiding van
het areaal. Het gaat daarbij om areaal dat onvoldoende in beeld is geweest bij de
uitbesteding en derhalve ook niet werd onderhouden. Dit leidt tot extra onderhoud,
bijvoorbeeld op het gebied van hagen en bosplantsoen, en extra kosten. Er is bij de
kadernota € 400.000 extra structureel budget beschikbaar gesteld voor de resterende
contractperiode.
De gemeente en de groenaannemer hebben de intentie uitgesproken om de samenwerking te continueren en waar
mogelijk te verbeteren. Er is vertrouwen dat de opdracht naar tevredenheid wordt uitgevoerd en dat de kwaliteit
van het groenonderhoud in de openbare ruimte beter wordt en beter blijft.
----------------

Tracé aan te leggen hoge druk aardgasleiding niet
langer door gemeente Stichtse Vecht
In de RIB nr.14 van 14 maart 2019 hebben wij u geïnformeerd over de aanleg van een nieuwe hoge druk
hoofdaardgastransportleiding voor de aansluiting van de Eneco centrales in Utrecht. Deze leiding zou via
Loenersloot door onze gemeente naar Utrecht gaan lopen. In de afgelopen maanden heeft de Gasunie dit verder
onderzocht en daarbij is besloten om het tracé te verleggen. Door het verleggen van het tracé zal de aanleg van de
leiding niet meer binnen de gemeentegrenzen van Stichtse Vecht plaatsvinden. Het besluit tot aanpassing van het
tracé is onlangs genomen en de Gasunie heeft ons hierover het volgende laten weten.
De aanleiding voor de wijziging van het tracé komt voort uit het feit dat de Gasunie, in het noordelijke deel, tegen
problematiek is aangelopen die zij initieel niet hadden verwacht. Een groot deel van het beoogde tracé bevindt zich
in een gebied waar wellen in de ondergrond voorkomen die zijn ontstaan door het in 2004 uitbaggeren van het
Amsterdam-Rijnkanaal. Deze wellen zijn nu reeds problematisch voor de daar aanwezige grondeigenaren en
vooralsnog is er geen sluitende oplossing voor het (weer) dichten van deze bestaande wellen. De verwachting is
dat de Gasunie voor de aanleg van de leiding vergelijkbare wellen kan veroorzaken. Vanwege de onzekerheid over
het weer kunnen dichten van deze door de aanleg ontstane nieuwe wellen en het feit dat een alternatief tracé tot
vergelijkbare problematiek of problematiek van een andere aard zou kunnen leiden, heeft de Gasunie besloten
door middel van een ander tracé de Eneco centrales aan te sluiten.
----------------

Bijgebouw Lutgerslaan 13 Loenen aan de Vecht
In het kader van de realisatie van de woonwijk Cronenburgh heeft de eigenaar van de Lutgerslaan 13 een stuk
grond overgenomen van Rijksstraatweg 99a. Het stuk grond behoort tot de binnenrand van het zuidelijk deel van
de Randweg. De eigenaar van Lutgerslaan 13 heeft verzocht in deze ‘overtuin’ een nieuw bijgebouw te realiseren.
Het college heeft hiertoe stedenbouwkundige randvoorwaarden opgesteld welke als bouwsteen gelden voor een
op te stellen postzegelbestemmingsplan. Hierbij informeren wij u dat dit ontwerpbestemmingsplan in voorbereiding
is.
----------------
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Jongerenloket Stichtse Vecht van start
Het Jongerenloket is op 1 september van start gegaan in Stichtse Vecht. Met het jongerenloket heeft de gemeente
nu één centrale ingang voor jongeren van 16 tot 27 jaar.

Zo werkt het Jongerenloket
Jongeren kunnen dagelijks bij het Jongerenloket terecht, bijvoorbeeld met vragen over school, werk of inkomen.
Snel helder krijgen hoe het Jongerenloket de jongere het beste kan helpen, dat is het doel van het eerste
telefoongesprek. Daarna volgt een afspraak met de jongere en een expert op het gebied van de hulpvraag. Ook
Schuldhulpverlening, Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en het Sociaal Wijkteam kunnen dus aansluiten.
Als jongeren het fijn vinden kunnen zij naar dit gesprek een vertrouwd persoon meenemen.
Na het persoonlijke gesprek maakt de jongere samen met het Jongerenloket een concreet plan van aanpak. Het
uitgangspunt van het Jongerenloket is kijken naar wat wél kan. Gedurende 4 weken werkt de jongere aan het plan
van aanpak. Tijdens dit proces heeft hij of zij één vast contactpersoon.

Contract met kwetsbare jongeren
Niet alle jongeren die hulp nodig hebben, zullen hulp vragen of zoeken. Daarom zoeken de consulenten op een
laagdrempelige manier ook zelf contact met kwetsbare jongeren. Denk hierbij aan jongeren die geen uitkering
ontvangen, maar ook onvoldoende inkomen hebben om zelfstandig te kunnen leven. Of jongeren die geen
schooldiploma hebben en niet staan ingeschreven bij een onderwijsinstelling. Op deze manier helpt het
Jongerenloket alle jongeren in Stichtse Vecht met de hulpvragen die zij hebben.
----------------

Bijeenkomstenkalender
In de kalender hieronder kunt u lezen welke openbare bijeenkomsten gepland zijn in de komende weken.
Adviescommissie bezwaarschriften
• 28 augustus, 19:30 uur
• Waar: Gemeentekantoor, Endelhovenlaan 1, Maarssen
Inloopavond bestemmingsplan Nieuwersluis
• 3 september, 16:00 – 19:00 uur
• Waar: Fort Nieuwersluis, Rijksstraatweg 7B, Nieuwersluis
Lokale veteranendag
• 14 september, 12:30 – 17:00 uur
• Waar: Goudestein, Diependaalsedijk 19, Maarssen
Ondernemersbijeenkomst 'Zonnepanelen op Bedrijfsdaken’
• 26 september, 15:45 – 19:00 uur
• Waar: Schulp Vruchtensappen, Zandpad 76, Breukelen
Schoonmaakactie Nieuwe Hollandse Waterlinie
• 28 september, 14:00 – 16:30 uur
• Waar: verzamelpunt: C-Fordt, Herenweg 3, Maarssen
Meer weten over deze bijeenkomsten? Kijk dan op www.stichtsevecht.nl/bijeenkomsten. Op
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl vindt u alle raads- en commissievergaderingen.
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