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COLOFON

. 
Dit verzoek kwam binnen bij het college en de 
politieke partijen werden gevraagd in een niet- 
openbaar overleg om hun mening te geven 
en of men in zou stemmen met een 
asielzoekerscentrum op die lokatie. 
We kregen alleen te horen dat het om 220 personen 
zou gaan en dat het voor 2 jaar was, verder niets. 
Er waren 2 partijen direct duidelijk: het CDA zei gelijk 
dat ze welkom waren in onze gemeente en ik 
vermoed dat het CDA zelfs bereid was om de 
asielzoekers persoonlijk op te halen van de stranden 
van Italië, zo enthousiast ging het. Lokaal Liberaal is 
ook duidelijk, wij zijn van mening dat het 
asielzoekersbeleid van zowel Den Haag als dat van de 
Europese Unie faalt en dat wij dan hier in onze 
gemeente dat niet voor ze hoeven op te lossen. 
Daarom zijn wij pertinent tegen een AZC in onze 
gemeente. 
De raad zal waarschijnlijk na het reces weer over deze 
kwestie spreken want een aantal partijen zijn het niet 
eens met het, in onze ogen terechte, besluit  van het 
college om geen AZC toe te staan in onze gemeente.
 
Wilt u mee discussiëren met de fractie? 
Laat het ons weten en ook welke onderwerpen, 
plannen we direct een avond in samenwerking met 
de club van 100. 

Tot snel,  Frank van Liempdt

Ook tijdens het zomer reces bleven wij actief!
Direct na de zomervakantie worden er een vijftal zomerstages 
voor raads- en commissieleden georganiseerd.
Op diverse gebieden krijgen de raadsleden de gelegenheid om 
een kijkje te nemen achter de schermen van verschillende 
instanties.
Lokaal Liberaal pakt deze mogelijkheid dan ook met zeven paar 
handen aan en zullen deze zomerstages met veel interesse gaan 
volgen.

Er worden drie stages georganiseerd binnen het Sociaal Domein 
gericht op jeugdzorg.
Voor Lokaal Liberaal zo’n belangrijk onderdeel binnen het 
Sociaal Domein dat wij alle drie deze stages zullen bijwonen.
Twee organisaties zetten hun deuren voor ons open. De Waag 
in Utrecht en Youke te Utrecht. (Verslag De Waag op pag. 4)
De waag is een instantie gespecialiseerd in forensische 
psychiatrie en Youke geeft specialistische hulp en opvoedings-
ondersteuning aan kinderen, jongeren en gezinnen.
De raads- en commissieleden krijgen een uitleg over wat het 
werk voor hun allemaal behelst en de relatie met de gemeente.
Daarnaast is er op 1 september een ontmoeting met de leden 
van het sociale wijkteam. Zij zullen op Boom & Bosch vertellen 
over hun werk, casussen voorleggen en is er de mogelijkheid 
om 1 op 1 in gesprek te gaan met leden van de SWT.

Een andere zomerstage waar Lokaal Liberaal erg geïnteresseerd 
is de mogelijkheid om mee te lopen bij het Telefonisch 
Informatie Centrum van de Gemeente. (zie verderop in 
nieuwsbrief kort verslag hiervan)
Wat voor vragen komen er binnen, hoe worden deze afgehan-
deld en wat is er allemaal voor nodig. Het TIC krijgt dagelijks 
vele vragen en meldingen van inwoners en is dus een zeer 
belangrijke afdeling voor onze inwoners.
Ook een uiterst interessante stage is de mogelijkheid om mee 
te lopen met een late dienst of een nachtdienst van de politie. 
Wat komen zij tegen, waar lopen ze tegen aan, en waar zouden 
wij als gemeenteraad rekening moeten houden bij onze 
besluitvorming. Het werk van de politie binnen onze gemeente 
is zo enorm belangrijk dat we ons nu al verheugen op deze 
stage.

Lokaal lIberaal zal uitgebreid verslag doen van deze stages op 
onze website en via Facebook en Twitter.

Interne training

Ook zullen wij regelmatig voor onze fractievergadering diverse 
experts op allerlei gebieden uitnodigen om met ons mee te 
denken en ons van informatie te voorzien. Het is belangrijk dat 
je als raads- of commissie lid continu bezig bent met het 
vergaren van meer kennis van je gemeente en het begrijpen 
van bestuurlijke processen. Ook is het voor ons, als grootste 
lokale politieke partij, van het grootste belang om de verbind-
ing met inwoners en politiek te maken en te behouden. 
De inwoner staat bij ons altijd centraal!

Van de voorzitter

Na een turbulent politiek seizoen, heeft Lokaal Liberaal genoten van het 
reces. Tijdens het reces bleven wij overigens alert en actief. De fractie heeft 
aan diverse stages deelgenomen en er zullen er nog een paar volgen, 
hierover volgt meer informatie via de site en social media. 
Zo vlak voor het reces waren er ook nog een aantal successen 
voor lokaal Liberaal. Zo was er de motie van ons, die het haalde, 
om de snelheid op de Oostkanaaldijk weer gewoon naar 80km/uur te 
laten gaan. En ook dienden we een motie in om te regelen dat 
gedecoreerden weer jaarlijks hun eigen gemeentelijke feestdag terug zouden 
krijgen.  Ook deze motie haalde het! 
Gaat het derhalve beter in de raad als geheel? 

We zien nog helaas te veel en te vaak dat besluiten dichtgetimmerd zijn 
door het coalitieoverleg of dat woordvoerders van coalitiepartijen eerst van 
de wethouder willen weten wat die ervan vindt 
en dan vinden zij dat prompt ook… 

Maar heel voorzichtig denken we dat er hoop is voor het 
dualisme in onze gemeente en proeven we bij individuele 
(coalitie)raadsleden dat men het een beetje zat is, om in een door het 
college gedicteerd keurslijf te lopen. Zij laten liever zelf de belangen voor 
onze inwoners zwaarder wegen in plaats van het zogenaamde 
coalitie/college belang. Lokaal Liberaal kent maar één belang 
en dat is het belang van de inwoner, wie of welke partij een voorstel doet 
maakt ons niet uit, als het voorstel goed is dan steunen we het.
  
Ook neem ik bij deze even de gelegenheid om het te hebben over het 
verzoek van het COA om een asielzoekerscentrum neer te zetten in Maarssen
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Lopende zaken

RECHTVAARDIG HUISVESTINGSBELEID 
VOOR ALLE WONINGZOEKENDEN.

Lokaal Liberaal pleit voor rechtvaardig huisvestingsbeleid voor álle 
woningzoekenden in Stichtse Vecht.

De fractie van Lokaal Liberaal heeft met verbazing kennisgenomen 
van een tweetal berichten met betrekking tot huisvesting In de 
gemeente Stichtse Vecht.
Enerzijds het bericht op juichende toon, waarmee de gemeente 
denkt een oplossing gevonden te hebben voor het huisvesten van 
statushouders (bericht 17 juli).

Anderzijds de plannen voor de nieuwe woonruimteverdeling 
(bericht van 28 juli).

Beide plannen baren de fractie van Lokaal Liberaal ernstige zorgen. 
Met name reguliere woningzoekenden in onze gemeente kunnen 
volgens Lokaal Liberaal ernstig gedupeerd worden als beide 
voorstellen ongewijzigd worden doorgezet.

 Statushouders

De gemeente wil in een tweetal (eengezins-)woningen meerdere 
statushouders per woning huisvesten. Dat lijkt een slim plan, maar 
dat is het echter allerminst volgens de fractie van Lokaal Liberaal.

De woningen waar het om gaat, de zogenaamde 
meerpersoons-woningen, behoren nu juist tot de categorie waar de 
grootste schaarste aan is binnen de gemeente Stichtse vecht. 
Gezinnen staan gemiddeld 8 tot 12 jaar op een wachtlijst voor dit 
soort woningen. Regelmatig bereiken ons verhalen van inwoners die 
een stap op de woningmarkt willen maken maar dit niet kunnen 
vanwege de extreem grote schaarste en de daarmee gepaard 
gaande wachttijd voor dit soort woningen.

Deze woningen worden nu onttrokken aan de markt, voor een 
experiment waar Lokaal Liberaal zijn vraagtekens bij zet. Het 
onvrijwillig laten samenwonen van mensen die elkaar niet kennen 
druist in tegen onze visie op vrijheid voor het individu. 
De statushouder lijkt geen keuze te hebben, en dat kan wat ons 
betreft niet de bedoeling zijn. Zo gaat de statushouder van een 
asielzoekerscentrum in het groot naar een asielzoekerscentrum in 
het klein, omdat de statushouder nog steeds 
geen echte eigen plek heeft. 

Een beter plan is volgens de fractie van Lokaal Liberaal het 
huisvesten van deze groep mensen in kleinere, maar zelfstandige 
woonunits. Hierdoor heeft de statushouder vanuit zijn/haar eigen 
zelfstandigheid de mogelijkheid iets van zijn leven te maken, 
met respect voor de persoonlijke vrijheid. 
Mocht de statushouder te zijner tijd groter willen gaan wonen, 
dan kan hij/zij dat als reguliere doorstromer op de markt doen.

Losstaand van het huisvesten van statushouders is de fractie van 
Lokaal Liberaal van mening dat er vanuit het college een krachtig 
signaal gegeven zou moeten worden aan de Minister voor Wonen, 
dat er geen sprake kan zijn van het huisvesten van circa 100 
statushouders in 2015, als er voor hen geen passende woonruimte 
beschikbaar is. Wij zien het gedwongen gezamenlijk huisvesten 
nadrukkelijk niet als oplossing om dit quotum te halen.
In het kader van de Bed, bad en Broodregeling zijn er meer 
gemeenten geweest die hun eigen gezonde verstand terecht 
belangrijker vonden dan het kritiekloos uitvoeren van een 
maatregel uit Den Haag. 
Wij verwachten van dit college gezond verstand en daar hoort wat 
ons betreft een “Nee” tegen dit quotum bij.
 
Nieuw voorstel woonruimteverdeling

Lokaal Liberaal onderkent de grote druk die er ligt op de woning-
markt en heeft daarom in de raad van 30 juni jl. een verstrekkend 
voorstel gedaan in het kader van de woonruimteverdeling, dat 
helaas op onvoldoende steun kon rekenen. 

De kern van ons verhaal is: Schaf urgentie volledig af en pas de 
hardheidsclausule toe in plaats van deze urgentie. 
Een hardheidsclausule is een bepaling waarbij het college het recht 
heeft om in afwijking van de regels ten gunste van de aanvrager te 
kunnen beslissen als daartoe noodzaak bestaat.

Dat kan dan gaan om een statushouder, iemand die urgent zou zijn 
geweest als urgentie had bestaan, maar óók een reguliere woning-
zoekende, die met het onverkort doorvoeren van de nieuwe regels 
veel vaker buiten de boot valt.

De huisvestingswet bepaalt, dat als er een urgentieregeling 
toegepast wordt, groepen inwoners automatisch recht hebben op 
urgentie. Daaronder vallen onder andere statushouders, mensen 
die dakloos dreigen te worden en mensen die als gevolg van 
relatiebeëindiging een ander onderkomen zoeken. 

Lokaal Liberaal is het ermee eens dat mensen in deze situatie 
gebaat zijn bij een stap op de woningmarkt die hen verder helpt.
Het toepassen van urgentie zorgt er echter ook voor dat de 
reguliere woningzoekende langer op een woning moet wachten. 
Lokaal Liberaal heeft berekend dat de gemiddelde wachttijd voor 
een woning verdubbelt als alle voor urgentie in aanmerking 
komende woningzoekenden ook daadwerkelijk een woning krijgen 
wanneer zij een aanvraag indienen.
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Ook in de zomer blijven wij actief!

Lokaal Liberaal heeft een brief verzonden aan het College waarin zij 
verzoekt om duidelijkheid.
Daar waar een motie door de gemeenteraad is aangenomen op 
16 december 2014, lijkt het college dit verzoek volkomen naast zich neer te 
leggen. Lokaal Liberaal wil hier graag spoedig opheldering over, en stuurde 
hier onderstaande brief over.

In een zeer recent verstuurd persbericht vertelt het College dat de 
verhuizing van de Aldi naar de Planetenbaan niet doorgaat. 
Dit onderbouwt u met een recente studie van Universiteit Nyenrode. 
In dat zelfde persbericht maakt u geen melding van een motie die door de 
gemeenteraad is aangenomen aangaande dit onderwerp.
In het College voorstel doet u dit wel: “Vervolgens is in de gemeenteraad 
een motie van verschillende politieke partijen aangenomen, waarin 
verzocht is om dit vestigingsverzoek nogmaals te onderzoeken.”

De letterlijke tekst echter was veel sterker: 
De mogelijkheden onderzoeken om een verhuizing van de Aldi naar de 
Planetenbaan realiseerbaar te maken.

Ook de overwegingen van deze motie laten niets te raden over.

Het gaat ons hier nu niet over het feit of de Aldi nu wel of niet moet 
verhuizen, maar over het niet uitvoeren van een raadsmotie door het 
college! Dit terwijl in de afgelopen commissie de Burgemeester hier over 
zeer duidelijke uitspraken heeft gedaan. De avond (16 december 2014) dat 
de motie werd aangenomen was een gedeelte van het college zeer 
ontstemd over het aannemen van deze motie ,,het heeft hier de schijn van 
dat een motie van de raad moedwillig is vertraagd en vervolgens terzijde 
geschoven. Wellicht kunt u dit ontzenuwen door ons de onderzoeken te 
tonen die u gedaan heeft naar de mogelijkheden om een verhuizing 
realiseerbaar te maken?

Ook brengen wij u nog even het volgende onder uw aandacht, 

Kometenweg 7 staat te koop/huur en onderstaande tekst is wat er op de 
makelaarssite te lezen staat: 

Bestemming
Het object valt onder de bepalingen van het bestemmingsplan Maarssen-
broek Werkgebied, vastgesteld op 14 december 2009,  met als bestemming 
Bedrijven, milieucategorie 1 t/m 3.
Op grond van het provinciale en regionale beleid wordt detailhandel op 
perifere locaties, zoals het bedrijventerrein Maarssenbroek, alleen 
toegestaan als deze bedrijven vanwege de specifieke ruimtelijke eisen 
moeilijk inpasbaar zijn in bestaande winkelgebieden. Daarbij valt te denken 
aan de verkoop van auto’s, boten, caravans, keukens, sanitair en vuurwerk, 
alsmede wooninrichting waaronder meubels, tuincentra, bouwmarkten.

De gemeente Stichtse Vecht is momenteel actief met het opstellen van een 
nieuw ontwerp bestemmingsplan. Hierbij zal de gemeente zich nog 
flexibeler opstellen bij eventuele transformaties. 
Hierbij wordt gedacht aan wooneenheden en detailhandel.

 

Het college is echter niet verplicht om urgentie te gebruiken.
In dat geval bepaalt het college middels de hardheidsclausule wie 
wanneer welke woning krijgt. Dat kunnen dus reguliere woningzoek-
enden zijn, maar ook woningzoekenden die, 
als er urgentie zou zijn toegepast, urgent zouden zijn.

Door het toepassen van de hardheidsclausule kan het college voor 
zowel reguliere als meer urgente woningzoekenden maatwerk 
leveren. Hierdoor ontstaat een evenwichtige 
woonruimteverdeling die recht doet aan álle 
woningzoekenden in Stichtse Vecht.

Lokaal Liberaal pleit er dan ook voor om urgentie 
af te schaffen en te werken met de hardheidsclausule, 
en om aan de Minister voor Wonen kenbaar te maken 
dat het voorgestelde aantal statushouders dat een 
plek vind in Stichtse Vecht omlaag gaat naar een 
realistischer aantal, rekening houdend met de markt 
en met de belangen van álle woningzoekenden.
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Zomerstage 
Telefonisch Informatiecentrum

Donderdagmiddag  27 augustus mocht ik (Suzanne red.) een 
kijkje nemen bij het Telefonisch Informatie Centrum op het 
gemeentekantoor in Maarssen.
Ik werd hartelijk ontvangen door Brechtje, die me uitgebreid op 
de hoogte bracht van de diversiteit aan vragen waar het TIC mee 
geconfronteerd wordt..Zo kan het zijn dat het TIC gebeld word 
met vragen over Invalide parkeerkaarten, WMO vragen, grofvuil 
wat niet afgehaald is, verkeersproblematiek, maar ook vragen 
zoals het openen van de brug voor een pleziervaartuig.
De medewerkers van het informatiecentrum kunnen het grootste 
gedeelte van de vragen direct zelf afhandelen zodat de inwoner 
zijn vraag slechts een keer hoeft te stellen en niet van het kastje 
naar de muur worden gestuurd.
Met een accuratesse van ruim 96% worden alle telefoontjes 
direct afgehandeld en komt het maar zelden voor dat er mensen 
langdurig in de wacht staan, of niet direct geholpen kunnen 
worden.
Natuurlijk zijn er bijzondere pieken zoals de afgelopen week dat 
de straatverlichting in de avonduren op veel plaatsen niet aan 
stond, daar worden dan een hoop meldingen van gemaakt en is 
het beduidend drukker dan op een reguliere werkdag.
Via Social Media worden dan ook regelmatig berichten geplaatst 
zodat de inwoners weten dat het onderwerp bekend is en men 
er al druk mee aan de slag is. Ook de meldingen die via de 
website binnen komen, worden direct geïmporteerd en afgehan-
deld in het systeem om vervolgens de melder direct op de 
hoogte te stellen dat zijn e-mail in behandeling is.Al met al heb ik 
na mijn bezoek aan het TIC een beter idee gekregen waar en hoe 
de inwoner zijn vragen kan stellen, en met welke professionaliteit 
de inwoner te woord wordt gestaan. Als de afhandeling van de 
vragen die zij niet kunnen beantwoorden net zo snel gaat, dan 
mogen we uiterst tevreden zijn.



 

Oostkanaaldijk:
Op 5 juni 2015 is in Staatscourant 15420 het verkeersbesluit over de 
Oostkanaaldijk gepubliceerd.
Dit besluit omhelst:
– De verlaging van de 
maximumsnelheid naar 60 km/uur 
op de Oostkanaaldijk als besloten in 
het Verkeersbesluit maximumsnelheid 
Oostkanaaldijk tussen 
Loenen aan de Vecht en Nigtevecht
60 km/uur. 
 (Staatscourant nr. 13301 van
 09 mei 2014) wordt ingetrokken 
en de geplaatste verkeersborden 
A0160 en A0260 worden verwijderd.

– Dit verkeersbesluit treedt in 
werking nadat de bezwaartermijn 
is verstreken.

De bezwaartermijn is zes weken, gerekend vanaf 5 juni 
gaat het besluit op 17 juli in.

Vanaf nu is de situatie dus weer teruggebracht naar 80 km/u

Voorrangsstituatie Diependaalsdijk & 
Nassaustraat 

Lokaal Liberaal heeft aandacht gevraagd voor de situatie op 
deze kruising. Hier is enige tijd geleden de voorrangssituatie 
gewijzigd. Vooral voor kinderen, ouderen en eigenlijk alle 
fietsers is hier een onveilige situatie ontstaan. 

Helaas vinden de partijen D66, Streekbelangen, 
VVD, CDA, CU-SGP en half Groenlinks dat de wethouder 
hier eerst nog wat verder mag broddelen.

Verders wil Lokaal Liberaal het reces gebruiken om o.a. de 
overige situaties van Maarssen kaart te brengen. 

Kent u gevaarlijke verkeerssituaties, laat deze dan weten via 
info@lokaalliberaal.nl 
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Zomerstage 
Werkbezoek De Waag

De fractie van Lokaal Liberaal heeft op donderdag 27 augustus 
een bezoek gebracht aan De Waag in Utrecht.

De Waag is een instelling voor Forensische Psychiatrie. 
Zij bieden zorg aan kinderen en volwassen. 
De Waag heeft een toelichting gegeven op  hun werkwijzen 
en op de Multi Systeem Therapie (MST) in het bijzonder. 
Deze therapie gaat uit van de benadering dat niet alleen degene die 
behandeld wordt onderdeel is van therapie, maar dat zijn of haar 
omgeving (familie, school, sociaal netwerk) ook deel neemt 
om zo de effecten van de therapie te verbeteren. 
Daarnaast kwam natuurlijk de transitie (jeugd)zorg op tafel 
en hoe De Waag hier mee om gaat.

Oproep Denktank!

Lokaal Liberaal heeft aangekondigd gebruik te willen 
maken van uw kennis en ervaring als inwoner van 
Stichtse Vecht. 
Om die reden zullen we iedereen die zich heeft 
aangemeld eens in de twee tot drie weken een mail 
gaan sturen met daarin de lopende vraagstukken 
waarover u uw mening kunt geven. 

De response zullen wij verwerken, zodat wij op basis 
van inwonerservaringen ons betoog tijdens 
commissie- en raadsvergaderingen daar op te 
kunnen afstemmen. 
Dit om nog beter de stem van u, als inwoner te kunnen zijn.
 
U kunt de eerste mail van ons snel verwachten. 
En hopen dat u aan ons verzoek massaal gehoor wilt geven, 
zodat wij de titel inwonerspartij meer dan waar kunnen maken.

Mocht u zich nog niet ingeschreven hebben, stuur dan een mailtje naar 
info@lokaalliberaal.nl dan nemen wij u op in de mailinglijst!


