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COLOFON

Van de voorzitter

       Geen grootschalige opvang Merwedeweg

Woensdag 3 februari diende Lokaal Liberaal een motie in die 
ging over de mogelijke opvang van migranten op de 
Merwedeweg en dat dit er wat ons betreft niet meer dan 75 tot 
100 mogen zijn. Wij dienden deze motie in naar aanleiding van 
recente uitspraken van het COA en ook van de plaatsvervangend 
korpschef dat kleinschalige opvang ook een optie is en ook een 
veel veiligere. Ook de enquête gehouden door de inwoners gaf 
ons reden om de motie in te dienen.
Wij zijn ten principale geen voorstander van opvang van 
migranten in onze gemeente: Het is niet in het belang van onze 
inwoners en ook zijn wij van mening dat hoe meer je er opvangt 
in Nederland, hoe meer er blijven komen.

AZC VANAF 300
Echter de meerderheid van de gemeenteraad had deze locatie al 
aangewezen en wel voor 300 of meer personen. De massaal 
aanwezige inwoners van Breukelen lieten de politiek ook weten 
dat er best draagvlak is voor opvang, echter niet voor grote 
hoeveelheden. 

De inwoners riepen alle politici op om zich achter de motie van 
Lokaal Liberaal te scharen. Het leek er heel even op dat de fractie 
van Streekbelangen  “om” ging. Zij hadden een korte schorsing 
nodig, het werd een uur, in dat uur waren er klaarblijkelijk 
verhitte discussies in de achterkamer tussen diverse partijen 
want toen na een uur de vergadering verder ging kwam er geen 
verklaring van de voormalig inwonerspartij van Breukelen. 

Sterker nog, in de eerste termijn van Streekbelangen werd 
gewoon gezegd dat ze tegen de motie van Lokaal Liberaal gingen 
stemmen, maar dat ze wel zeer kritisch het vervolgtraject gingen 
volgen……We hebben een aantal keer gevraagd wat dat nu 
precies betekent en hoeveel migranten Streekbelangen dan wel 
zag zitten op de locatie Merwedeweg. Uiteindelijk na veel 
aandringen en onder druk zetten kwam daar wat we wilden 
horen: zij gaan niet akkoord met 300 of meer personen mocht 
dat het voorstel worden van het college. 

Een AZC bestaat uit minimaal 300 personen en door deze 
uitspraak van Streekbelangen verdwijnt de meerderheid die er 
was voor een AZC op die plek. 
Wij kunnen ons dan ook niet voorstellen dat er daar toch eentje 
nog gaat komen. 
Sterker nog: Laat de wethouder nu maar snel deze locatie 
vergeten en over gaan tot de orde van de dag. Het lijkt ons ook 
onnodig om verder te zoeken naar locaties, de buurgemeente 
Wijdemeren is bereid om er wel 8000 op te nemen en dat 
voorziet dan mooi in de provinciale quota.

ONBESCHOFT
Overigens namen een aantal partijen (CDA,CU/SGP,PvdA,D66) 
niet eens de moeite, of hadden niet eens het fatsoen, om aan de 
inwoners uit te leggen waarom ze persisteren in grootschalige 
opvang. Zij lieten dit over aan GroenLinks via een korte verklar-
ing. Het meest onbeschoft was wel Ike Roetman van de CU/SGP. 
Die beschuldigde de inwoners die inspraken, dat ze teksten 
voorlazen die door Lokaal Liberaal waren opgeschreven! 

Lopende zaken

Het is weer een drukke tijd voor de fractie van Lokaal Liberaal. Als grootste lokale 
fractie nemen wij onze verantwoordelijkheid en proberen wij op een zo goed 
mogelijke manier de belangen van inwoners te behartigen. Neem nou bijvoorbeeld 
het onzalige plan om naast een wijkje van 80 personen groot een AZC te vestigen van 
300-400 personen. De inwoner wordt hier niet vrolijk van. 
En terecht! Lokaal Liberaal is de strijd aangegaan tegen een grootschalig AZC 
in onze gemeente. 
Het is namelijk niet in het belang van onze inwoners om dit te realiseren en wij zullen 
dit dan ook op alle politieke manieren proberen tegen te houden. 

Wat op dit moment ook speelt is het voornemen van het college om door inwoners in 
gebruik genomen gemeentegronden weer terug te claimen. 
Weet u dat veel van deze gronden (tuinen) al sedert decennia door inwoners in 
gebruik genomen zijn? En dat de gemeente nooit omgekeken heeft naar onderhoud 
en veiligheid van deze gronden; het was overal een zooitje!
De ingebruikname van de gronden is in veelgevallen dermate lang geleden dat het 
recht van de gemeente om ze weer toe te eigenen is verjaard. De gronden zijn in die 
gevallen niet meer in eigendom bij de gemeente. 
Lokaal Liberaal vindt het ongepast dat de wethouder, terwijl de gemeente zelf nooit 
naar de grond omgekeken hebben, nu ineens met stoere taal de gronden terug wil 
vorderen.  Hij is bereid hier 1,2 miljoen euro in te investeren! 
Dit lijkt ons weggegooid geld en veroorzaakt onnodige onrust bij de betrokken 
bewoners. Lokaal Liberaal vindt maatwerk hier meer gepast, als de nutsbedrijven 
onderhoud of reparatie moeten uitvoeren aan leidingen die gelegen zijn in deze 
gronden, dan zijn er gewoon afspraken te maken met de inwoners.  Overigens is er 
ook een wettelijke basis (a.s telecommunicatiewet) die regelt dat nutsvoorzieningen 
toegankelijk moeten zijn. Wie de eigenaar is van de grond is daarbij niet relevant. 

En de meest onvoorstelbare actie waar dit college op dit moment mee bezig is, is wel 
het verwijderen van bijna alle speeltoestellen in de gemeente. Daarbij geeft de 
gemeente aan dat ze over een jaar tot 2,5 jaar wel iets voor terugkomt. Dit kan je aan je 
zoontje of dochtertje niet uitleggen!

We hebben de afgelopen periode al veel domme 
voorstellen gezien van het college, maar deze staat 
voorlopig met stip op nummer 1. 

Lokaal Liberaal heeft direct scherpe en kritische 
schriftelijke vragen gesteld en wil dat de gemeente dit 
voornemen terug zal draaien. Mocht het college dit niet 
doen, dan zullen wij in de komende gemeenteraad een 
interpellatiedebat indienen. 

Afsluitend wil ik graag nog een oproep doen aan de 
lezers. Doe mee met ons!
Meld je aan voor onze denktank, de fractie is zeer 
geinteresseerd in jullie meningen en adviezen. 
Ook is het mogelijk om lid te worden van onze club van 
100. Komend jaar staan er weer een aantal leuke 
activiteiten op de agenda.  Er is dan tevens de 
mogelijkheid om een langer van gedachten te wisselen 
met de raads- en commissieleden van Lokaal Liberaal. 

We hopen je binnenkort bij een van deze 
bijeenkomsten te treffen.  Kom gerust een keer 
vrijblijvend kijken.  Je aanwezigheid wordt ten 
zeerste op prijs gesteld!

Laat het ons weten via de site op 
www.lokaalliberaal.nl of via info@lokaalliberaal.nl 
mocht je geïnteresseerd zijn.

Met vriendelijke groet, 

Frank van Liempdt
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vervolg geen grootschalige opvang Merwedeweg

Je moet maar het lef hebben om deze inwoners op deze manier weg te 
zetten en te schofferen . Terwijl de CU/SGP de enige partij is die niet eens 
het fatsoen had om een gesprek te hebben met diezelfde inwoners toen die 
alle politieke partijen uitnodigden om eens te komen kijken en 
praten in het Rode Dorp. 
De motie van Lokaal Liberaal haalde het niet, om onbegrijpelijke reden 
stemde zelfs Stichtse Vecht beweegt tegen, terwijl dhr. Van ‘t Hof zich 
daarvoor altijd wel begaan had getoond met de inwoners van het Rode Dorp. 
Ook de genoemde 6 partijen die voor grootschalig zijn stemden ook tegen 
(inclusief Streekbelangen). 

WINST
Wel winst is de duidelijk veranderde opstelling van Streekbelangen.  
Hierdoor lijkt een AZC op de Merwedeweg niet meer tot de mogelijkheden 
te behoren. En gelukkig maar, want als je 300 tot 400 migranten  naast een 
wijkje met 80 inwoners zet dan vraag je om ellende.

Bijeenkomst U10

Lokaal Liberaal was op 10 februari aanwezig bij de bijeenkomst van de 
U10. U10 is het samenwerkingsverband van 10 gemeenten in de regio 
Utrecht. De avond kende verschillende thema's: Mobiliteit, 
duurzaamheid, wonen, economie, Sociaal domein en ruimte.

Wij hebben de thema's Wonen en Economie bijgewoond. 

Bij het thema Wonen was de vraag of we als gemeente alleen kijken naar 
de woonbehoefte van onze eigen inwoners en daar in voorzien, of dat we 
ook gaan voorzien in de woonbehoefte voor mensen van buiten de 
gemeente en het dus in regionaal verband regelen.

Hoe ga je bijvoorbeeld om met jongeren die na studie weer terug willen 
keren naar de gemeente? Hoe ga je om met ouderen die in hun eigen buurt 
willen blijven wonen, maar er eigenlijk geen geschikte woning 
beschikbaar is?
De conclusie is dat we daar nog niet uit zijn. Waar we het wel over eens 
waren is dat de transformatie van bedrijventerreinen naar bijvoorbeeld 
woningbouw een kans is die we moeten aangrijpen. Daar waar bedrijven-
terreinen niet meer gebruikt worden moet je niet bang zijn er een andere 
bestemming aan te geven, zodat je het gebied weer een impuls kan geven.

Het thema Economie was de tweede tafel waar we aanschoven. Al snel 
kwamen we tot de conclusie dat het belangrijk is om werkgelegenheid 
naar de regio te (blijven) halen. Daarbij maakt het niet zo veel uit waar die 
bedrijven gevestigd zijn, omdat met name in onze regio de reistijden van 
en naar werk relatief kort zijn. Daarbij zou je moeten inzetten op het 
hergebruiken van bestaande bedrijventerreinen en terughoudend moeten 
zijn met het optuigen van nieuwe bedrijventerreinen.

Het is veel belangrijker om te zorgen voor een goed woonklimaat in iedere 
gemeente, omdat de werkgelegenheid minder plaatsa�hankelijk is. Het 
maakt voor een transporteur niet veel uit of zijn bedrijf gelegen is aan de 
A2 of de A27, zo lang de ontsluiting maar goed is. Datzelfde geldt voor een 
ZZP'er die vanuit huis werkt. Hij of zij wil vooral prettig wonen, en of een 
werklocatie (of�ice spaces, seats2meet etc.) nu wel of niet binnen de 
gemeentegrens ligt is niet zo relevant.

Al snel kwam toerisme te sprake. Met name de westvleugel van de U10, 
waar Stichtse Vecht en bijvoorbeeld Woerden toe behoren bieden kansen 
om toerisme naar de regio te halen. Het voorbeeld werd genoemd van een 
package deal, waar toeristen hun interesses kunnen aangeven. Een 
regionaal "toeristenbureau" kan dan op basis van de voorkeuren een 
reisprogramma samenstellen dat datgene laat zien van de regio waar de 
toerist interesse in heeft. Door het leveren van toeristisch maatwerk kun 
je de toerist meerwaarde bieden en dat zal de regio alleen maar ten goede 
komen. Denk hierbij aan waterrecreatie, het varen op de Vecht en vele 
andere mogelijkheden. 
Goed voor de ondernemers en Lokaal Liberaal is dan ook voorstander van 
een zo liberaal mogelijk beleid ten aanzien van toerisme en recreatie. In 
U10 verband proeven wij die wens ook: vooral veel mogelijk maken en zo 
aantrekkelijk mogelijk zijn voor toeristen.

Al met al een nuttige avond. Op 20 april komen we weer bij elkaar waarbij 
Lokaal Liberaal uiteraard weer vertegenwoordigd is. Wij staan voor de 
belangen van inwoners en ondernemers in Stichtse Vecht en het in 
regionaal verband optuigen van initiatieven die onze inwoners en 
ondernemers ten goede komen, daar werken we met volle inzet aan mee!
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                          Buurtsignaleringsteams

Op 28 januari plaatste de Gemeente Stichtse Vecht een 
bericht op Facebook: 

“Afgelopen Maandag heeft de burgemeester aan de signaleringsteams in de 
gemeente een nieuwjaarscadeau overhandigd. Het gaat om een zaklamp, 
zodat de signaleerder goed zichtbaar is ” 

Maar wat doet nu een buurtsignaleringsteam?

Leden van een buurtsignaleringsteam lopen in herkenbare kleding rond in 
hun eigen wijk. 
Het team is binnen een buurt/wijk alert op ongebruikelijke situaties en 
omstandigheden. Ze kan bewoners hierop attenderen en 
ze houdt de wijkagent zo goed mogelijk op de hoogte van 
criminaliteit en overlast in de woonomgeving. 
In probleemsituaties kan dan snel en direct gereageerd worden. Verder 
staan de leden van het team de andere wijkbewoners met raad en daad 
terzijde.

Dat er vanuit de gemeente aandacht wordt gegeven aan 
signaleringsteam, vindt Lokaal Liberaal een goede zaak. 
Dit allemaal vanuit de opvatting: “Samenwerken aan veiligheid”



Ook in de zomer blijven wij actief!
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                                         Skatebaan van de baan!

In een van de eerste vergaderingen na het kerstreces stond het de 
skatebaan uit Loenen op de toezeggingenlijst van Wethouder Linda 
van Dort.

De half pipe skatebaan werd onder protest uit Loenen weggehaald. 
Inwoners van Stichtse Vecht konden inschrijven waar deze 
herplaatst zou worden.

Dit werd met enthousiasme gedaan. Er kwamen 32 inzendingen 
binnen, er werden leuke �ilmpjes gemaakt in samenwerking met 
RTV Stichtse Vecht. Jongeren hielden hun betoog over hun geschikte 
locaties.
Er werd een keuze gemaakt voor Tienhoven op het terrein naast 
voetbalvereniging VIOD. Na overleg met de inwoners wilde hem 
uiteindelijk toch niet op die locatie. De overige locaties die uit de 
inzendingen waren overgebleven, werden verder niet echt meer 
betrokken in de heroverweging.

De skatebaan werd in opslag gelegd bij de gemeentewerf in 
afwachting van een nieuwe plek.
Terug naar Loenen? Of toch een andere locatie.
En nu vragen we ernaar aan de hand van de toezeggingenlijst… En 
wat schetst onze verbazing??
De skatebaan is afgevoerd, omdat deze fysiek niet meer in orde was 
om hem te herplaatsen.

Wisten we in 2014 dan niet dat deze niet zo best meer was? 
Waarom vragen we inwoners om mee te denken? Waarom is de 
skatebaan niet snel herplaatst of niet gewoon laten staan?

Nu is deze weggerot op een gemeentewerf.
In onze ogen zuivere kapitaalvernietiging!

       Rapport Rekenkamercommissie minimabeleid

In de commissie sociaal domein van 5 januari stond het rapport van 
de rekenkamer betreffende het minimabeleid op de agenda.
Een mooi helder verslag met hele kritische punten waar de gemeente 
mee aan de slag zou moeten.
Het college heeft in een reactie aangegeven de adviezen over te 
nemen,  hier zijn wij content over.
Wat we jammer vinden is dat er niet goed geluisterd is naar eerdere 
adviezen van commissieleden, die behoorlijke raakvlakken vertoonde 
met de uitspraken van de rekenkamercommissie. 
Dan had de rekenkamercommissie er misschien niet aan te pas 
hoeven te komen.

Nu er achteraan zitten dat er snel een plan van aanpak ligt en dat er 
aan de slag gegaan zal worden. In kaart brengen om hoeveel mensen 
het gaat en het geheel inzichtelijk maken.

Niet wachten maar doorpakken!

Wij zullen de ontwikkelingen rondom het plan van aanpak 
nauwlettend in de gaten houden.

Al eerder hebben we bericht over de jongerenwebsite van de gemeente:
Vraagtekens bij jongaandevecht.nl

Nadat we al eerder vragen hebben gesteld over de website 
jongaandevecht, heben we netjes gewacht tot de gemeente haar proces 
heeft afgemaakt. Nu hebben we technische vragen gesteld over cijfertjes 
en beleidsvragen over evaluatie en tussentijdse rapporten.

De gemeente heeft als ondersteuning van het jeugdbeleid een landelijk 
format ingekocht om de lokale jeugd te bereiken.
Uit de cijfers blijkt dat de jeugd niet bereikt wordt via deze website. 
De totale kosten zijn ruim 33.000 euro. Er is niet alleen 16.000 euro 
aan de website uitgegeven, ook nog eens ruim 14.000 aan begeleiding 
van een redactie. De uren en kosten van de ambtelijke bijdrage is nog 
niet inbegrepen.

Gezien het aantal bezoekers, de geplaatste lokale artikelen en informatie 
en het bestede geld, vindt Lokaal Liberaal dat deze website geen 
aanvulling is voor het huidige gemeentelijke jeugdbeleid. 
We zijn benieuwd naar de evaluatie en conclusies van de gemeente over 
deze jongerenpagina. Dat de tussentijdse evaluatie niet direct opgestuurd 
is geeft ons al reden tot zorg.

Op deze wijze geeft dit project geen ondersteuning aan het jeugdbeleid, 
wij hopen dat de gemeente dit ook durft in te zien.

In maart 2015 wisten we al dat de bezoekersaantallen laag waren, de 
participatie van de jeugd bedroevend was en dat de website onbekend 
is onder de jeugd.

Op 28 oktober heeft het college het project voor een jaar verlengd. 
Op vragen van Lokaal Liberaal werd pas het antwoord doorgestuurd 
nadat het college dit besloten had.

Lokaal Liberaal heeft dit collegebesluit op de agenda laten zetten en 
dit is besproken tijdens de commissie van 5 januari.

Door de antwoorden op onze vragen en de (tussen)evaluaties, 
waren vrijwel alle fracties waren het met ons eens, dat de website totaal 
geen bijdrage aan het lokale jeugdbeleid is.

De wethouder (was Verkroost, daarna Koops en nu opeens Van Dort.) 
zat met antwoorden verlegen. Waarom het besluit is genomen kon de 
wethouder ons niet vertellen. 
Ook van een enquête over naamsbekendheid was haar niets bekend. 
De wethouder komt snel terug op deze kwestie, ook ons verzoek om 
alternatieven wordt meegenomen.

Nogmaals: We denken zeker dat er kanalen zijn binnen onze gemeente 
waar communicatie, (jeugd)beleid en begeleiding kan samenkomen. 
Denk hierbij aan samenwerking tussen bijvoorbeeld scholen, 
RTV Stichtsevecht, gemeente en jeugdwerkers. 
Hier kan een enorme synergie bereikt worden.



 

                 Toekomst Retail Maarssen(dorp)

Maandag 19 januari werd er in ’t Zand in Maarssen een bijeenkomst 
georganiseerd door de Rabobank in samenspraak met de gemeente.

Insteek is de dorpskern van Maarssen toekomstbestendig te maken.
De opkomst was groter dan verwacht met een zeer grote groep van 
middenstanders.  (70 ondernemers, bewoners en vastgoedeigenaren) 
Met diverse voorbeelden uit andere gemeentes, zijn de aanwezigen in 
werkgroepen ideeën gaan uitwerken. De sfeer was erg goed.

Er is een start gemaakt om diverse projecten op te starten.
De gemeente heeft aangegeven te helpen waar dit kan maar de
ondernemer moet zelf ondernemen.

Wij van lokaal liberaal waren er natuurlijk ook bij en houden deze 
positieve ontwikkelingen goed in de gaten.

Fris het nieuwe jaar in

De traditie dat Lokaal Liberaal op 1 januari deelneemt aan de 
nieuwjaarsduik in Nieuwersluis is ook dit jaar weer vol enthousiasme 
aangepakt.
De fractievoorzitter Frank van Liempdt ging samen met de raadsleden 
Ronald van Liempdt en Suzanne Kox en een leuke groep enthousiaste 
jeugdaanhang bestaande uit Amber van der Kraan, Merel van der 
Kraan, Dion Batenburg en Thomas Kox te water.
De meesten in de ludieke kleur van Lokaal Liberaal, en een bijzondere 
oranje versie!

En ondanks dat de geleerde mensen van het weer voorspelden dat het 
veel minder koud zou zijn dan andere edities, kunnen we u toch stellig 
melden dat het water stiekem adembenemend koud was.

Na het plonsen, hebben we geproost op een mooi (politiek) jaar.

Zwemvereniging Zwemlust, dank voor de organisatie!
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                                     Hulp gevraagd!

Nog even en we zitten alweer 2 jaar voor de verkiezingen. 
Lokaal Liberaal wil zich niet alleen in verkiezingstijd laten zien, maar ook 
in de tussenliggende periode graag contact met de inwoners. 
Daarom gaan we binnenkort weer langs bij alle inwoners in Stichtse Vecht, 
met een folder en hopen zo in gesprek te komen met elkaar. 

Wie wil er helpen om met ons de �lyers huis aan huis te bezorgen? 
Dit kan uiteraard gewoon in de straat of het gebied van uw eigen voorkeur. 

Indien u ons zou willen helpen, in uw eigen straat of wijk, laat u dit dan 
weten via info@lokaalliberaal.nl en vermeld dan welke straten u zou 
willen lopen. 

Wij stellen uw hulp zeer op prijs. 

                                                

                                      Denktank

De fractie van Lokaal Liberaal wil graag gebruik maken van uw kennis, 
ervaring en inzicht als inwoner van de gemeente 
Stichtse Vecht.  
Om optimaal te kunnen uitdragen waar de inwoners voor staan, 
willen we u graag oproepen als deelnemer van onze denktank. Aan de 
denktank worden regelmatig vraagstukken voorgelegd waar u uw mening 
op kunt geven. 
Mocht u zich nog niet ingeschreven hebben, meldt u zich dan aan via 
info@lokaalliberaal.nl dan nemen wij u op in de mailinglijst. 

                        Geslaagde bijeenkomst C100 

Op 16 januari j.l. organiseerde de C100 een nieuwjaarsborrel in 
Brazzerie Lekker Belangrijk in Maarssendorp om samen met de fractie 
van Lokaal Liberaal het nieuwe jaar in te luiden. 
Met een gezellige opkomst en gespreksstof genoeg kunnen we 
terugkijken op een zeer geslaagde avond. 
Het is �ijn om met onze achterban te spreken over politieke kwesties 
zoals het asielzoekersbeleid, het minimabeleid, de skatebaan en vele 
andere actuele zaken.  De club van 100 had ook nieuws, Johan Bos legt 
na jaren zijn bestuurlijke functie neer en heeft een goede opvolger 
gevonden in Wim Keuker.  Onno Tijdgat zal namens de fractie het 
bestuur gaan versterken.  Wij hopen dat de leden van de C100 en onze 
achterban in 2016 net zo actief met ons zal blijven meedenken. 

 


