
Geachte raadsleden,  
 
Ik ging recent naar de commissievergadering Gebiedsgericht Werken en heb als voorbereiding de 
notitie “gebiedsgericht werken” gelezen. Het lijkt wel of deze notitie over een andere gemeente gaat. Ik 
vind de zelf felicitatie van SV ook zeer onterecht: ”De bewoners ervaren de communicatie met de 
gemeente als beter dan voor de herindeling”. Dat is niet bepaald het geval. De communicatie met de 
gemeente werd in Loenersloot voor de herindeling hoger ingeschat dan nu. De wethouder 
gebiedsgericht werken is onzichtbaar en de zoveelste gebiedsregisseur heeft het klaarblijkelijk zo druk 
dat hij nog niet aan kennismaken met de inwoners is toegekomen.  
 

 
Na het enkele jaren geleden goed opstarten schijnt het nu aan goede wil en daadkracht te ontbreken. 
Bewoners willen toch immers resultaten zien en stellen enig persoonlijke contact zeer op prijs. Zo 
werd het erg gewaardeerd dat Jaap Verkroost op 2 september op de jaarlijkse BBQ aanwezig was. De 
wethouder gebiedsgericht werken en de gebiedsregisseur ontbraken.  
 

Toelichting gemeente: De wethouder(s) en ik hebben geen uitnodiging ontvangen. Anders waren 
wij zeker langsgekomen. Overigens kan het altijd zo zijn dat wij vanwege persoonlijke afspraken 
niet aanwezig kunnen zijn, vooral in het weekend.  
 

 
Het is dan ook de bar slechte communicatie met de gemeente die reden was voor de secretaris van 
de dorpsraad om in juni jl. uit de dorpsraad te stappen. Puntsgewijs wil ik de punten nalopen uit de 
brief van 5 november 2016 van de dorpsraad aan de burgemeester.  
 

1. De verkeerssituatie voor fietsers die oversteken op de Rijksstraatweg is nog steeds 
ongewijzigd en levensgevaarlijk. Fietsers zien de oversteekplaats niet en gaan dan verder 
oversteken waarbij ze tegen het verkeer in en in een soort sluis rijden. Het kleine bord dat 
daar hoog is opgehangen, is zo geplaatst achter takken dat het voor fietsers niet te lezen valt. 
De laatste 2 zogenaamde betonnen varkensruggen voor de tunnel liggen al maanden niet op 
hun plaats en wel naast het fietspad in de berm.  

 

Toelichting gemeente: Zie bijgevoegde tekening en foto’s. Er zijn wel degelijk aanpassingen 
gedaan bij de fietsoversteek. Met de aanpassingen zijn wij van mening dat de fietsoversteek 
overzichtelijk en veilig is. Afdeling Verkeer heeft hier uitgebreid naar gekeken. Het kleine bord 
zullen wij aanpassen zodat het leesbaar wordt.  
 
Echter staan wij staan altijd open voor nieuwe ideeën en oplossingen en gaan wij graag met u op 
locatie kijken. 
 
Er is opdracht gegeven om de varkensruggen te vervangen en bevestigen. Ik heb dit doorgegeven 
aan Team Buiten.  
 

Toelichting gemeente: Wij komen graag kennismaken. Er was een afspraak/overleg op 22 
augustus ingepland met de dorpsraad, maar door privé omstandigheden moest ik die helaas 
afzeggen. Dit is in goed overleg geweest met de dorpsraad.  
 



 
 
 
 
 

 



2. Een andere gevaarlijke situatie is de afrit van de Hoge brug, waarbij in de 180 graden bocht 
de kans bestaat dat een wielrijder in die onoverzichtelijke situatie bij een te ruime bocht van 
het 4 meterhoge talud valt. Het hek dat daar geplaatst is, is veel te klein en kan volgens mij 
geen fietser in zijn val tegenhouden. Ook liggen daar al sinds jaar en dag 2 stukken beton in 
de berm, die geen enkele functie hebben en een fietser gemakkelijk over de kop laten slaan. 
  

Toelichting gemeente: Wij hebben de situatie bekeken. De fietsers moeten voorrang verlenen, zie 
haaientanden, kanalisatiestrepen, voorrangsbebording en schrikhekken. Fietsers zullen hun 
snelheid moeten matigen. Er zijn zichtbare maatregelen aangebracht om de fietsers te attenderen 
op deze bocht. Ook hier gaan wij graag met u op locatie kijken om de situatie te bespreken.  
 

 
 

 
 

3. Nadat dit voorjaar het goede nieuws kwam dat er nu geld beschikbaar zou zijn om het Rondje 
Loenersloot half te verharden, is er niets meer vernomen.  

 

Toelichting gemeente: Hier is al contact over geweest met de dorpsraad van Loenersloot.  
Het werk zal op 23 oktober gestart gaan worden. Hieronder de communicatie met de dorpsraad: 
 

1. Voor wanneer staat de uitvoering dan in de planning?   
Wij willen deze werkzaamheden uitvoeren vanaf 23 oktober. Dit i.v.m. Flora en Fauna wet. 
 

2. Krijg ik van te voren bericht wanneer men start?  
Uiteraard zullen wij dit op 23 oktober per mail doen richting de dorpsraad!  
 

3. Hoe gaan jullie het pad aanleggen. Welke constructie, welke materialen, welke 
breedte?  

Wij graven een pad van 0,60 cm breed 0.15 cm diep. Deze vullen wij met betongranulaat, 
verdichten wij en brengen een laagje gralux 0-10 geel aan. 
 

 
  



 
4. Het sloten/ uitdiepen van de 50 % gemeentesloot aan de Hollandstraat op de eerste pagina. 

Behalve de bevestiging dat de brief van de bewoners is aangekomen, is er daarna dus een 
jaar later nog niets van de gemeente vernomen. Waarom niet een persoonlijke kennismaking 
en kijken wat de situatie is? 

 

Toelichting gemeente: De toezichthouder van de gemeente heeft regelmatig contact gehad met 
bewoners aan de Hollandsestraat en ook met Reinier Ruijs van de dorpsraad. De bewoners zijn zelf 
verantwoordelijk voor 50% van de sloot. De school is voor grotendeels eigenaar van de andere 
helft. De gemeente heeft aangegeven dat de bewoners contact moeten leggen met de school om 
dit op te pakken. 
 
De jaarlijkse schouw van sloten vindt plaats van 30 oktober tot en met 10 november 2017 door 
waterschap Amstel Gooi en Vecht. Hieronder een bericht van het AGV, heeft vorige week in de 
Vechtstroom gestaan (Slootjesweek): 
 
In Nederland regent het steeds vaker en langer. Al dat extra water wordt via een stelsel van sloten 
en vaarten afgevoerd. Maar ook de normale waterafvoer moet altijd gegarandeerd zijn om 
wateroverlast te voorkomen. 
 
Daarom gaat Waternet, in opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, elk jaar in het gebied 
van het waterschap op pad om te controleren of sloten voldoende vrij zijn van vuil en waterplanten. 
Die controle noemen we de ‘Schouw’. 
 
Het is belangrijk dat de sloot schoon is voor de aanvang van de schouw op 30 oktober a.s. Als bij 
de schouw blijkt dat de sloot niet voldoende schoon is, ontvangt u van ons (AGV) een brief met het 
verzoek de werkzaamheden alsnog uit te voeren. De herschouw vindt plaats van 4 t/m 8 december 
2017. 
 
Eigenaar is verantwoordelijk 
Waternet onderhoudt de primaire wateren, de overige sloten worden onderhouden door de 
eigenaren van de aanliggende percelen. Bent u eigenaar van een perceel waar een sloot langs ligt? 
Dan bent u zelf verantwoordelijk voor het schoonhouden hiervan. 
 

 
Recente ontwikkelingen zijn de volgende:  

5. Wat betreft de zogenaamde klantgerichtheid naar ondernemers is het merkwaardig dat voor 
de groenvoorziening niet een ondernemer uit Stichtse Vecht is gekozen. 
Ook uit milieuoogpunt is het merkwaardig om dat vanuit Sliedrecht te laten gebeuren.  
Jammer ook dat gemeente kort na aanvang van deze opdracht al de opdrachtnemer een 
boete moet opleggen vanwege slecht presteren. Als ik zie met welk zwaar materiaal dat bedrijf 
de grasvelden en groenranden te lijf gaat, constateer ik grote schade aan bomen (knotwilgen 
aan de Slotlaan) en graskanten.  

 

Toelichting gemeente: De aanbesteding is volgens de Europese aanbestedingswet gegaan. 
Iedereen heeft hier op in kunnen schrijven. Ook aannemers uit de gemeente Stichtse Vecht. Hier 
zijn uiteindelijk 5 aannemers uitgekomen, waaronder één uit Utrecht (Maarssen Groen). Maarssen 
Groen voldeed aan de gestelde criteria, maar was uit economisch oogpunt niet de voordeligste. Het 
is uiteindelijk gegund aan aannemer Verheij.  
 
De Raad heeft ingestemd met deze wijze van aanbesteding. 
 

 
  



 
 

6. Recent kregen de inwoners van Loenersloot het bericht om onder andere een vuilcontainer in 
de Voorburgstraat te plaatsen. Wie mee wil praten, werd uitgenodigd voor een 
informatieavond in Vreeland. Het idee was waarschijnlijk geheel over het hoofd gezien om de 
244 huishoudens uit te nodigen op de basisschool in Loenersloot? Deze basisschool is al 38 
jaar “ de verzamel plaats” in Loenersloot. Daar zijn de inwoners van Loenersloot altijd van 
harte welkom. Niettemin zijn de inwoners van Loenersloot naar Vreeland getogen.  

 

Toelichting gemeente: We hebben er voor gekozen om Vreeland en Loenersloot te combineren in 
één avond. Er zijn namelijk 3 locaties (ondergrondse containers) in Loenersloot en +/-12 locaties 
(ondergronds containers) in Vreeland. Bij de volgende bijeenkomst nemen we in overweging om dit 
te splitsen. Betekent een inloopbijeenkomst in en voor Loenersloot en een inloopbijeenkomst in en 
voor Vreeland.  
 

 
7. Ook is het vreemd dat 2 dagen na een lange zomervakantie stratenmakers het gemeente 

trottoir bij de school gaan her bestraten, met alle overlast die daarmee gepaard gaat.  
Het is weer niet de gemeente die constateert dat veel tegels los liggen. Nee, een burger moet 
dat eerst melden.  

 

Toelichting gemeente: Elke maand wordt er door een externe partij 200 locaties geschouwd om 
de kwaliteit te monitoren. De toezichthouder is daarbij ook proactief. Ook de aannemer die aan de 
hand van IBOR de openbare ruimte onderhoud heeft mensen aangewezen die actief de openbare 
ruimte monitoren. Zoals de postbodes van Post NL. Tevens zet de aannemer in op tevredenheid 
van bewoners en zal in geval van structurele ontevredenheid een rondje door de wijk worden 
gelopen. Het meldingen systeem is een efficiëntere wijze van de wijkschouw. Het is van belang dat 
bewoners ook meldingen doen over de openbare ruimte, want dat zijn extra oren en ogen in de 
wijk. Samen moeten we ervoor zorgen dat de openbare ruimte op orde blijft. Hier moeten we met 
z’n allen aan werken. 
 

 
Ik ben niet gerust op de toekomstige ontwikkelingen in Loenen aan de Vecht. Ons mooie 
gemeentehuis staat er inmiddels verwaarloosd bij en het gerucht gaat dat de prima 
functionerende gemeentewerf op termijn gesloten gaat worden voor het inleveren van grofvuil. 
Ook uit milieuoogpunt zou dat onbegrijpelijk zijn omdat er immers door veel inwoners veel 
verder gereden moet gaan worden. 
 

Toelichting gemeente: De sluiting van de gemeentewerf in Loenen is op korte termijn niet aan de 
orde. Zodra hier meer over bekend is, dan zullen wij dit gemeentebreed communiceren.  
 
Over het oude gemeentehuis (buitenplaats) in Loenen aan de Vecht kunnen we het volgende 
zeggen: De buitenplaats Beek & Hoff zal bewoond gaan worden door 2 à 3 huishoudens. Wij zijn 
aan het onderzoeken welke herstel werkzaamheden nodig zijn voor de buitenplaats. Tenslotte 
wijzen wij u er op dat het college op 10 oktober heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan 
Buitenplaats Beek & Hoff. Dit plan zal met ingang van 20 oktober voor een periode van zes weken 
ter inzage worden gelegd. In deze periode organiseren wij tevens een inloopbijeenkomst. Nadere 
informatie hierover kunt te vernemen via de gebruikelijke communicatiekanalen. 
 

 
Ik wil graag uw aandacht voor een oplossing voor de bovenstaande situaties. 
 
Met vriendelijke groet, 
John Slingerland 


