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Aan de griffier van de gemeente Stichtse Vecht. 

Geachte heer Hekman, 

In de raadsvergadering van dinsdag 26 september wordt de “Notitie Gebiedsgericht Werken Nieuwe Stijl, het 

doorgroeien van het Gebiedsgericht werken” besproken (Agendapunt 18).  

Helaas zijn wij verhinderd om deze avond zelf in te spreken, maar vinden het uitermate belangrijk dat de raad 

kennisneemt van onze gedachten over deze notitie. 

Ik verzoek u daarom deze e-mail aan de raadsleden te doen toekomen. 

Hoogachtend, 

Dorpsraad Loenersloot 

- Bert Simhoffer 

- Henk van der Lans 

- Maddy Festen 

- Reinier Ruijs 

-- 

De Dorpsraad Loenersloot heeft onderstaande redenen om niet met de voorliggende nota inzake 

gebiedsgericht werken in te stemmen: 

○ De Dorpsraad Loenersloot herkent zich niet (meer) in de stelling dat zij “zeer positief is over de 

samenwerking met de gemeente”.  

Deze uitspraak is gebaseerd op de situatie van een aantal jaar geleden. De laatste twee jaar is het positieve 

gevoel volledig weg gekalfd. Overleg gaat zeer moeizaam en leidt niet tot resultaat. 

○ De afstand tussen gemeente en inwoners wordt steeds groter:  

● De inhoudelijke wijziging van de functie van gebiedsregisseur. 

● Het laten wegvallen van de functie van gebiedsbeheerder (2 fte’s). Deze leemte zou worden ingevuld 

door de gebiedsregisseurs maar “moet nog steeds worden uitgekristalliseerd”. 

● Een volstrekt onzichtbare wethouder Gebiedsgericht Werken. 

○ Er is een GOP (2013) en een DUP (2015) ontwikkeld. Maar of GOP en DUP voldoen is de vraag. 

● Het tot stand komen hiervan was een moeizaam traject; 

● Daarna geen enkele update/voortgangsverslag verstrekt. 

○ Platformbijeenkomsten afgeschaft vanwege lage opkomst? 

● De Platformbijeenkomsten waar de Dorpsraad Loenersloot altijd aanwezig is en actief deelneemt 

worden altijd goed bezocht. 

○ Informatievoorziening/raadpleging is alleen gericht op digitale media. Een belangrijk deel van onze 

inwoners t.w. ouderen (in Loenersloot 120 inwoners ouder dan 65 jaar) en laaggeletterden (15% 

bevolking) wordt hiermee niet bereikt. Persoonlijk contact en papier is en blijft belangrijk in de 

informatieverstrekking en in de relatie tussen burger en gemeente. 

○ Zelfinitiatief bijv. op groen. Waarvoor betalen de inwoners belasting? En hoe blijkt dat zelfinitiatief 

daadwerkelijk kostenbesparend werkt. 

○ De inwoner krijgt de signaalfunctie van de gemeente toebedeeld. Alles is goed als de burger niets meldt. 

Maar als de gemeente na een melding geen actie onderneemt of zelfs de situatie ontkent, dan is alles 

schone schijn. 

○ In de nota ontbreekt het probleem (en de oplossing) voor vraagstukken over voorzieningen die een kern 

overstijgen maar slechts aan die kern worden voorgelegd. Denk bijvoorbeeld aan Sportpark De Heul of 

winkelcentrum Loenen. De inwoners van Vreeland en Loenersloot zijn sterk gericht op/afhankelijk van 

Loenen. 

-- 


