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Project ‘Preventie en Welzijn’ 
Graag informeren wij u over het project ‘Preventie & Welzijn’. In dit project experimenteren de gemeente en de 

samenwerkingspartners met een preventieve manier van werken dichtbij inwoners. Het project Preventie en 

Welzijn draagt bij aan integrale wijkgerichte zorg voor onze inwoners. Dit met als doel om inwoners in een 

vroegtijdig stadium te helpen; voordat problemen groter worden en moeilijker zijn op te lossen. Er is ruimte voor 

onorthodoxe ideeën. Ook kunnen nieuwe netwerken en samenwerkingsvormen ontstaan.  

 

Preventiecollege  

Het project start officieel met het Preventiecollege op donderdagmiddag 4 oktober in Boom en Bosch voor de 

samenwerkingspartners in de wijk rondom preventie zoals de GGD, Handje Helpen, Buurtzorg Jong, de huisartsen, 

Welzijn Stichtse Vecht en de politie.  

Ton Mosheuvel van het Preventie Collectief gaat in op de ontwikkelingen op het terrein van preventie en hoe deze 

zich verhouden tot de transformatie in de verschillende domeinen. Hij zet de toehoorders aan het denken over de 

kansen en de goede voorbeelden die er zijn. In het tweede deel wordt gezamenlijk een aantal onderdelen verder 

uitgewerkt. Wanneer u als raadslid geïnteresseerd bent in dit college, kunt u als toehoorder aanwezig zijn. Wilt u 

zich opgeven bij anne-wil.van.der.molen@stichtsevecht.nl.  

 

Lokaal onderzoek als basis voor pilot 

De kracht van preventief werken zit in het aansluiten bij wat er lokaal nodig is. Daarom gaan de gemeente en de 

actieve samenwerkingspartners 2 keer 2 dagen op onderzoek in een wijk. Dit is de zogenoemde deep dive.  

De partijen gaan op zoek naar ervaringen, ideeën, wensen en initiatieven van inwoners, professionals en 

(vrijwillige) hulpverleners in de wijk. Daarnaast komt er een analyse van de wijk in cijfers. Voor beide wijken wordt 
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zo een thema of vraagstuk naar boven gehaald waaraan wordt samengewerkt in pilotvorm. De leidraad bij die 

samenwerking is preventie en anders denken en doen. 

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

 

Weigering omgevingsvergunning Kleizuwe 129 te 

Vreeland 
Het college heeft in haar vergadering van 18 september jl. besloten de aanvraag omgevingsvergunning voor de 

verbouw van een boerderij tot woonhuis aan de Kleizuwe 129 in Vreeland te weigeren in verband met strijdigheid 

met bestemmingsplan en afwijkingen beleid. Aan die weigering is een traject voorafgegaan waarin meerdere malen 

met aanvragers overleg is geweest over mogelijkheden die binnen het beleid toegepast zouden kunnen worden. 

 

Het is vanzelfsprekend dat u als gemeenteraadslid, nadat u daarover uitgebreid door betrokkene bent 

geïnformeerd, aandacht schenkt aan deze kwestie. In dat kader is het goed u te realiseren dat met deze 

vergunningsaanvraag het vastgestelde beleid wordt uitgevoerd en dat tegen genomen beslissingen beroep en 

bezwaar open staat. Dit proces zal, nadat de voortdurende bereidheid om het gesprek te blijven voeren, de 

komende periode volop de ruimte krijgen. 

 

Actieve inzet van leden van de gemeenteraad in deze fase kan door belanghebbenden worden uitgelegd of 

begrepen als een extra beroepsmogelijkheid bij de gemeenteraad. Daarmee ontstaat onduidelijkheid in de 

reguliere uitvoeringspraktijk, de bestendigde proceslijn en de geldende bevoegdheidsverdeling. 

 

Los van deze casuïstiek is er vanzelfsprekend te allen tijde ruimte om kaderstellend dan wel in controlerende zin 

over bouwinitiatieven te spreken. 

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

 

Vervanging brandweerposten 
Eind juni bent u geïnformeerd over de noodzaak enkele brandweerposten te vervangen. In deze 

raadsinformatiebrief wordt u geïnformeerd over de stand van zaken. Het gaat om vervanging van de posten 

Tienhoven, Nieuwer Ter Aa, Nigtevecht en verbouwing van de post in Kockengen. 

Voortgang per post 

In de zomermaanden is de projectgroep aan de slag gegaan met de voorbereidingen. Samen met gemeente De 

Bilt is een locatieonderzoek opgestart voor de fusiepost Tienhoven – Westbroek. Vier percelen bleken geschikt te 

zijn, allen buiten de rode contouren. Hiervoor is gesproken met de Provincie Utrecht en Natuurmonumenten. 

Momenteel wordt onderzoek uitgevoerd door een extern bureau naar de meest geschikte locatie. Zij beoordelen de 

vier geselecteerde percelen op landschappelijke inpassing, natuurwaarden, ontsluiting, milieutechnische 

belemmeringen en de feitelijke inpassing op de beoogde kavels. De uitkomst van dit onderzoek is met name 

bepalend voor de locatie keuze van de nieuwe fusiepost te Tienhoven – Westbroek.  

 

Voor Nieuwer Ter Aa heeft het college ingestemd met het voorstel van de projectgroep om het perceel aan de 

Dorpsstraat (gelegen naast het nieuwe sportveld) deels te benutten voor de nieuwe brandweerpost. Inmiddels is 

een extern bureau ingeschakeld dat de ruimtelijke onderbouwing opstelt behorende bij de aan te vragen 

omgevingsvergunning. Voor deze post heeft het college enkele architecten en aannemers geselecteerd die (veel) 

ervaring hebben met het ontwerpen/bouwen van brandweerkazernes.  

 

Ook in Nigtevecht is onderzoek gedaan naar geschikte locaties voor de nieuwe brandweerpost. Hier is het perceel 

van Rijkswaterstaat langs de Kanaaldijk Oost direct naast de brug als meest geschikt gebleken. Deze locatie kan 

worden gehuurd van Rijkswaterstaat voor een periode van 10 jaar. Omdat de VRU in 2019 een nieuw 

dekkingsplan opstelt wat mogelijk van invloed is op deze post, is ervoor gekozen een semipermanente post te 

realiseren. Deze voldoet aan dezelfde eisen als een permanente post maar kan zowel worden omgezet in een 
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definitieve locatie als ook worden verplaatst of opgeheven. Op maandag 29 oktober worden de bewoners van 

Nigtevecht over deze plannen geïnformeerd. 

 

Voor alle locaties is samen met de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) een programma van eisen opgesteld, een 

projectplan en een tijdsplanning. Bestuurders hebben op maandag 24 september ingestemd met genoemde proces 

en beoogde locaties.  

 

In Kockengen is een post die niet op alle punten aan de laatste eisen voldoet. Zo is er geen 

uitlaatgasafzuiginstallatie aanwezig, zijn de schone en vuile ruimten niet gescheiden en ontbreekt het aan 

kleedruimten. Het college heeft ingestemd met de verbouwing van deze post om hiermee te voldoen aan de eisen 

die ook gelden voor de overige posten. Alle genoemde posten worden energieneutraal opgeleverd om zo de 

doelstelling voor 2022 te realiseren.  

Financiën 

De posten Tienhoven en Nigtevecht kunnen een bijdrage leveren aan de dekking van de kosten maar de 

opbrengst van deze locaties zal niet toereikend zijn. De investering voor de nieuwbouw en verbouw van de posten 

wordt opgenomen in de begroting die in november wordt voorgelegd aan de raad ter goedkeuring. Exacte kosten 

per locatie volgen als de architect het ontwerp heeft opgesteld en aannemers hun offertes hebben aangeboden via 

een formele aanbestedingsprocedure. 

Communicatie 

Voor het gehele project is een communicatiekalender opgesteld. Op de website van de gemeente wordt een 

themapagina gelanceerd waar regelmatig updates verschijnen over de voortgang van het project. Bewoners 

worden per locatie betrokken bij de locatiekeuze, het programma van eisen en andere aspecten zoals inpassing op 

het perceel. De beide gemeenteraden van De Bilt en Stichtse Vecht worden gezamenlijk geïnformeerd over het 

proces- en locatieonderzoek te Tienhoven – Westbroek. De bijeenkomst zal medio november plaatshebben. De 

voortgang van het project is eveneens te volgen via de digitale nieuwsbrief van de gemeente.. 

 

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

 

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

 

Gemeenteraadsvergadering 

 Wanneer: 2 oktober, 19:30 uur 

 Waar: 4en1 theater, Schepersweg 6A, 3621 JK in Breukelen 

 

Adviescommissie bezwaarschriften 

 Wanneer: 3 oktober, 19:30 uur 

 Waar: Gemeentekantoor, Endelhovenlaan 1 in Maarssen 

 

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

 

 

http://www.stichtsevecht.nl/bijeenkomsten
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