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Aan de bewoners van Maarssenbroek 

Op 19 januari is de gemeente raad geïnformeerd over het plan 
‘’Maarssenbroek Samen Schoon Heel en Veilig’’. Het plan om samen 
met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties als 
jongerenwerk, welzijnsinstellingen, woningcorporaties en politie de 
leefbaarheid in Maarssenbroek verder te verbeteren, is in feite toen 
van start gegaan. In dit wijkbericht geven wij u graag de stand van 
zaken op dit moment.   

 

 
 
 
 

In gesprek met wijkcommissies 

De samenwerking met bewoners bij deze aanpak is essentieel. 
De gebiedsregisseurs van gemeente Stichtse Vecht hebben 
daarom de afgelopen met alle wijkcommissies in 
Maarssenbroek gesproken. Zo krijgen we een beter beeld van 
wat er leeft in de wijken, wat de bewoners zorgen baart en 
waar mogelijk snel actie kan worden ondernomen. Aan de orde 
kwam ook dat het soms best lastig is om bewoners te betrekken 
bij het leefbaar houden van hun buurt. Van alle gesprekken is 
een verslag gemaakt dat we hebben gedeeld met de 
verschillende wijkcommissies. 

Enquête in de wijken 

Door de wijkcommissies en de gemeente is aangegeven dat het 
belangrijk is om alle bewoners uit de wijken te bevragen, 
bijvoorbeeld via een enquête. Deze wordt samen met de 
commissies ontwikkeld en in het tweede kwartaal uitgezet. Nog 
voor de zomer moet dan per wijk een Top 3 zijn samengesteld 
voor de korte en lange termijn. Met de korte termijn acties kan 
hierna nog concreter en gerichter aan de slag worden gaan. 
 

Verbeteringen Fixi 
De gemeente is bezig om verbeteringen aan te brengen in het 
FIXI-systeem: het systeem waarmee je zelf een mankement aan 
de openbare ruimte kunt melden. Stapje voor stapje maken we 
het systeem gebruiks- en klantvriendelijker. 
 

Datum: 2 april 2021 

Vragen over de inhoud van dit wijkbericht? 
Neem contact op met Olivier de Jonge 
Oudraat, gebiedsregisseur  

olivier.de.jonge.oudraat@stichtsevecht.nl 

14 0346 

 

Zo is de button ‘Maak melding’ nu wit uitgelicht, waardoor 
die meer opvalt. Daarnaast hebben we nu ook voor 
externe partijen, die in onze opdracht werken, accounts 
aangemaakt in FIXI. Een inwoner die een melding heeft 
gedaan, ontvangt voortaan een berichtje wanneer het 
probleem daadwerkelijk verholpen is. Meldingen die 
betrekking hebben op mankementen waar de gemeente 
niet verantwoordelijk voor is (bijvoorbeeld een kapot 
bushokje), sturen we niet langer door naar de betreffende 
partij. In plaats daarvan vertellen we de melder in een 
berichtje bij welke partij hij/zij zelf de melding kan doen. 
Zo kan een melder zelf direct contact onderhouden met 
deze partij en ook de status van de melding volgen. 
 

Verlichting tunnels 

Eind vorig jaar is de gemeente gestart met het verbeteren 
van de verlichting van de tunnels in Maarssenbroek. 
Afgelopen weken zijn de werkzaamheden verder 
uitgevoerd en afgerond. De gemeente heeft enkele 
armaturen en lichtmasten verplaatst. Waar nodig zijn er 
extra armaturen en lichtmasten geplaatst, zodat de gehele 
tunnel beter verlicht is. De verlichting in de tunnels brandt 
sinds kort continu. Dat geeft een veilig gevoel. 
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Overlastlocaties jongeren 
De afgelopen weken is er in toenemende mate sprake van overlast rondom het Multi Functionele Accommodatie Safari en 
Bisonspoor in Maarssenbroek. Jongerenwerk, handhavers en politie nemen deze overlast zeer serieus en pakken met 
verschillende acties (waaronder ook het aanschrijven van de ouders van minderjarigen die voor overlast zorgen) de 
jongerenoverlast aan. 
 
Het algemeen beeld van jongerenoverlast in heel Stichtse Vecht lijkt op dit moment mee te vallen. We zitten nog steeds in 
coronatijd en belangrijke variabele in jongerenoverlast is het gegeven dat er voor jongeren relatief weinig te doen is en 
volwassenen veel thuis werken. De kans dat jeugdoverlast door onze inwoners ervaren wordt is dan aanzienlijk. Met dat in 
het achterhoofd is het aantal meldingen jeugdoverlast niet schrikbarend.   
 

Illegale verhuur en overlast 
Meldingen van overlast als gevolg van illegale kamerverhuur hebben continu onze aandacht. Meldingen hierover pakken we 
altijd op. Overlast door illegale bewoning pakken we bij de kern aan door streng op te treden tegen deze overtredingen. 
Daarnaast kijken we ook per situatie naar de specifieke vorm van overlast die veroorzaakt wordt, om ook dit op korte termijn 
tegen te kunnen gaan.  

Naast de al lopende handhavingsverzoeken hebben we in het najaar 2020 een extern bureau de opdracht gegeven om 
specifiek te kijken naar een 10-tal panden in Maarssenbroek. Het gaat hierbij om panden van meerdere huisjesmelkers. 
Vanwege de coronamaatregelen heeft het toezicht (de bezoeken en controles aan huis door boa’s) tijdelijk stil gelegen. 
Inmiddels worden de verschillende activiteiten weer opgepakt. 

Wijkpark/Superspeelspoor  
De staat van het Superspeelspoor is voor de gemeente, bewoners, maar vooral voor de jeugd, een doorn in het oog. Daarom 
wordt nu een plan gemaakt voor de verbetering van twee locaties in het parkgebied; het Superspeelspoor is onderdeel van 
één van die locaties. De gemeente heeft eenmalig een bedrag van €50.000,- beschikbaar gesteld voor investering in het 
wijkpark/Superspeelspoor. 

Communicatie 
In VAR Nieuws verschijnt elke 3-4 weken een interview met een betrokken bewoner die zich inzet voor ‘’Maarssenbroek 
Samen Schoon Heel en Veilig’. Via onze website en social media geven wij aandacht aan activiteiten die in dit kader 
plaatsvinden. Actieve bewoners, die zich inzetten om hun wijk schoon te houden, hebben van de gemeente een hesje en 
prikker (in bruikleen) gekregen om afval te verwijderen. Er is een handzame flyer in ontwikkeling die (contact)informatie 
bevat over alle organisaties die een rol (kunnen) spelen bij het schoon, heel en veilig houden van Maarssenbroek. We denken 
nog na hoe we deze flyer – gezien de situatie rondom corona – zo gericht mogelijk kunnen verspreiden. Eveneens afhankelijk 
van de coronasituatie zal een spreekuur in de diverse wijken worden georganiseerd. Met de gebiedsregisseurs kan dan over 
van alles worden gesproken wat te maken heeft met de leef- en woonsituatie in Maarssenbroek. Het is de bedoeling dat deze 
spreekuren medio tweede/derde kwartaal (coronaproof) zullen plaatsvinden.  

Meer informatie? 
We hopen dat u met dit wijkbericht weer helemaal bij bent. Wilt u meer informatie of heeft u een goed idee? Neem dan  
contact op met de gebiedsregisseurs Olivier de Jonge Oudraat en José van Vliet via info@stichtsevecht.nl of via het algemene 
nummer 14 0346 

mailto:info@stichtsevecht.nl

