
 

Toekomst Special over uw woonomgeving 

 

      

Heeft u hier een mening over en wilt u meedenken over deze en andere onderwerpen die over  

de toekomst van uw woonomgeving gaan, lees dan deze special en doe mee.  

 
De “Dwarskijk” is gewoonlijk een blad voor de bewoners van Tienhoven-Oud 
Maarsseveen. Er is een bijzondere reden om hem deze keer ook onder de inwoners van 

de Bethunepolder en Maarsseveen-Molenpolder te verspreiden.  

Binnenkort valt een enquête op uw deurmat, die is opgesteld door een werkgroep van de 

gezamenlijke bewoners verenigingen van de Bethunepolder,  Maarsseveen-Molenpolder  

en Tienhoven-Oud Maarsseveen, samen met de gemeente Stichtse Vecht.  

Waarom? Dat leest u verderop in dit nummer. 

 

Burgerparticipatie. 

In de afgelopen jaren zijn wij als inwoners meer dan eens verrast door plannen van de gemeente, waarop wij 

niet waren voorbereid. Deze plannen werden in het algemeen niet met veel enthousiasme ontvangen door de 

inwoners. Zij werden dan ook meer of minder snel afgeserveerd.  

Maar daarmee zijn we er niet. Er is meer aan de hand. Er zijn andere ontwikkelingen waarop wij willen en 

moeten inhaken. Een kleine 10 jaar geleden is de politiek in den Haag tot de conclusie 

gekomen dat er een duidelijke kloof was ontstaan tussen de politiek en de burgers. Toen 

heeft men zich de vraag gesteld of de overheidscommunicatie met de burgers nog wel 

voldoet en wat daaraan gedaan moet worden. Geconstateerd werd dat er belangrijke 

veranderingen zijn opgetreden in de maatschappij. Reden om het beleid aan te passen.  

De burgers zijn nu veel beter opgeleid dan vroeger. Ze zijn kritischer en mondiger geworden en nog maar 

weinig bereid zijn op gezag van de overheid, dingen als juist aan te nemen. Daarbij speelt natuurlijk ook de 

veel intensievere en snellere informatievoorziening via de televisie, kranten en “social media” (twitter, 

blogs, internet, facebook, etc) van tegenwoordig een belangrijke rol. Communicatie is dan ook niet langer 

meer eenzijdig vanuit de overheid, maar daarvoor is er interactie in de plaats gekomen. De conclusie was 

dan ook dat de overheid veel beter moet communiceren en burgers moet betrekken bij maatregelen die 

invloed hebben op hun woonomgeving.  

De huidige politiek denkt dat door het participeren van burgers bij besluitvormingsprocessen en uitvoering 

van beleid de kloof tussen burgers en politiek kleiner wordt. Zij kan het zich niet meer veroorloven om 

zonder rechtstreekse vormen van overleg met de burger beleid te ontwikkelen en besluiten te nemen.  

Maar dat vraagt een bepaald andere opstelling van de politiek en van de Overheid. En dat gaat niet zo maar! 

Het kost tijd en het is zoeken naar de juiste formule. Het moet ook doorsijpelen naar de lokale politiek en 

ambtelijke organisaties . Langzamerhand – en met vallen en opstaan - komt burgerparticipatie ook bij  

gemeenten van de grond. Zo is in veel gemeenten participatie al vastgelegd in het collegeprogramma of in 

een verordening burgerinitiatief. 

Er zijn al een aardig aantal gemeenten waar burgerparticipatie projecten met succes zijn ingezet. 

 

 

 

Denk mee over uw woonomgeving!  Wat vindt u ervan?? 

Wilt u meer natuur en wandelpaden in uw omgeving? Vindt U het goed als er meer hoogbouw in uw 

woongebied gaat komen? Bent er het er mee eens als het aantal (lawaaiige) evenementen in uw buurt 

toeneemt? Hoe lang kunt u nog in uw huis blijven wonen als allerlei voorzieningen verdwijnen? 

En welke moeten er echt wel blijven in de toekomst? 
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 Zo zien we projecten in Wageningen, de Bilt, den Bosch, Ede, Smallingerland, Tiel enz. Maar ook binnen 

onze eigen gemeente worden er stappen voorwaarts gezet. De gemeente 

Stichtse Vecht heeft een participatienota vastgesteld.  

 

Wat is dat eigenlijk, burgerparticipatie? 

Participatie is het door de overheid samen met belanghebbenden 

ontwikkelen van overheidsbeleid, gezamenlijke uitvoering en/of 

gezamenlijk beheer. Participatie is veel meer dan informatie over de burger uitstorten; het is interactie, 

tweerichtingsverkeer en samen op een lijn (proberen) te komen.  

Zo moeten onderwerpen zich niet al te ver van huis afspelen, ze mogen niet te moeilijk zijn en er moet 

financiëel het een en ander mogelijk zijn. Zo leent bijvoorbeeld de beslissing over de aanschaf van de JSF 

(gevechtsvliegtuig) zich niet voor burgerparticipatie. Het is daarvoor te complex en er spelen te veel bij 

burgers volledig onbekende factoren mee bij zo’n beslissing. Maar onze eigen woonomgeving? Dat is een 

andere verhaal. Je zou kunnen zeggen: “Niet de JSF, wel de straat voor je deur” 

 

Hoe nu bij ons? 

Ook in onze gemeente Stichtse Vecht worden bewoners meer dan vroeger betrokken bij beleidsvorming. Zo 

is in 2011 door de gemeente samen met een aantal bewoners een toekomstvisie 2013-2040 voor de gehele 

gemeente opgesteld getiteld “Focus op morgen”.  

 

 

Uit de nota “Focus op Morgen”: 
”Er ligt een rol voor de overheid om de kleine kernen sociaal gezond te houden, door onder meer een 

stimulerende, faciliterende en verbindende rol op zich te nemen”.  

 

 

Dorpsontwikkelingsplan 

In aansluiting op de “Focus op morgen”, heeft de gemeente het initiatief genomen om in de verschillende 

kernen die tot de gemeente behoren, samen 

met de bewoners een Gebieds- of 

Dorpsontwikkelingsplan (GOP of  DOP) te 

ontwikkelen.  

Een DOP of een GOP bestaat uit een 

gebiedsanalyse,die inzicht geeft in de 

huidige situatie op het gebied van fysieke  

en sociale leefbaarheid en veiligheid, 

uitkomsten van een leefbaarheidenquête en 

een toekomstvisie. Deze visie wordt 

aangeboden aan en vastgesteld door de 

gemeenteraad. Deze visie bepaalt voor de 

gemeente de speerpunten voor het 

uitvoeringsplan, dat later samen met de bewonersverenigingen 

wordt opgesteld. In het uitvoeringsplan worden de prioriteiten 

voor ons gebied voor de komende 5 jaar vastgesteld. Het gaat 

daarbij om het vergroten van de leefbaarheid van het geheel 

en niet om belangen van individuele burgers of bepaalde 

groepen inwoners. De in de uitvoeringsplannen afgesproken 

zaken krijgen een plek in de werkplannen van de 

verschillende afdelingen binnen de gemeente.  



   

3 

 

          de Dwarskijk  special 

 

Intussen is er voor een aantal kernen al een GOP of DOP en een uitvoeringsplan ontwikkeld. Dat is o.a. al 

gebeurd voor de kernen Kockengen, Nieuwer ter Aa, Loenen a/d Vecht en Maarssenbroek.  

De gemeente heeft contact opgenomen met de 

bewonersverenigingen van Bethunepolder, Maarsseveen-

Molenpolder en Tienhoven/ Oud Maarsseveen om ook 

samen met hen een toekomstvisie te ontwikkelen. 

 

 

Gemeente Stichtse Vecht: de wethouder schrijft: 

 

Allereerst mijn complimenten voor jullie enthousiaste en 

gedegen aanpak. 

Als gemeente vinden wij het belangrijk dat er in iedere 

kern een dorpsontwikkelingsplan komt dat op 

participatieve wijze met bewoners, ondernemers, externe 

en ook interne professionals tot stand komt.  

Met dit plan kunnen we ons beter richten op datgene dat 

speelt en wat nodig is om Tienhoven-Oud Maarsseveen, Bethunepolder en Molenpolder ook in de toekomst 

aantrekkelijk en leefbaar te houden.   

Op deze manier wordt het voor ons als organisatie mogelijk effectiever en efficiënter te werken. Daarnaast 

willen we  bewoners meer ruimte geven en faciliteren om hun initiatiefkracht op te kunnen pakken.  

Omdat het voor ons belangrijk is dat er straks een plan ligt dat samen met de bewoners tot stand is gekomen 

roep ik u op om de enquête die u binnenkort in uw brievenbus vindt in te vullen, zodat u straks kunt zeggen 

dat het ook uw plan is.  

Klaas Wiersema, gebiedswethouder 

 

Enquête. 

Intussen is er voor ons gebied een werkgroep Visie gevormd, zijn de nodige stappen gezet en is een enquête 

gemaakt om zicht te krijgen op hoe bewoners denken over hun eigen leefomgeving, wat zij wel of niet goed 

vinden in hun leefgemeenschap en welke wensen er bij hen leven. De informatie uit de enquête vormt de 

basis voor de toekomstvisie van ons gebied. Wilt u ook wat te zeggen hebben over de toekomst van uw 

woonomgeving! Doe dan mee! 

Wat gebeurt er daarna? 

De enquête wordt dan uitgewerkt, de voornaamste resultaten alvast schriftelijk gepubliceerd en aansluitend – 

liefst nog voor de zomervakantie - wordt een bijeenkomst georganiseerd waarin de uitkomsten  worden 

gepresenteerd en we samen richting geven aan de toekomstvisie 

 

 

Inwoner Jan Molhuysen reageert:  “DWARS  -  of toch niet?” 

Participatie, hoor en wederhoor: vroeger was het voornamelijk de regering die voor het grootste deel ons 

doen en laten bepaalde, met in haar kielzog de uitvoerende partijen, het gerecht, de provincie, de gemeenten,  

‘ De Overheid ’ en wij inwoners, burgers, horigen, wij hadden maar te gehoorzamen.                    

Nu wordt ons via die zelfde lijn gevraagd een ‘ TOEKOMST VISIE ‘ te geven van af  nu naar 2040, onder 

het mom van ‘burgers moeten participeren’. U en ik worden gevraagd mee te helpen met het besturen van 

een deeltje van ons land? Wat een eer, wat een verantwoording rust er op onze schouders. Geweldig! Wat 

een verantwoording valt ons ten deel, is dat eigenlijk wel zo? Ben ik wel voldoende bekwaam , voor die 

verantwoording?  
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Vorige maand waren er gemeenteraad verkiezingen waarin we probeerden de juiste keuze te maken wie in 

de komende 4 jaar onze wensen in vervulling kan brengen en dat was al moeilijk genoeg, 4 jaar is 

een lange periode, er kan van alles gebeuren waar ik geen invloed op heb.  

Over 2 jaar moet ik voor de landelijke verkiezingen stemmen, die luisteren al helemaal niet naar 

mij, heeft stemmen dan wel zin? En nu krijg ik volgende week ook nog een enquête in de bus om in 

te vullen. Hoe ik vind dat mijn woongebied, leefomgeving er in de komende 25 jaar uit moet zien, 

zich moet ontwikkelen ’ 25 jaar ‘. Er zal van alles veranderen in die jaren, heeft het  zin om al die 

vragen te beantwoorden?                                                                                                                                                                          

BURGER PARTICIPATIE, een modewoord. Participeren = deelnemen.  

Bij het invullen word ik participant, mede verantwoordelijk voor de uitkomst, straks krijg ik nog de 

schuld als er iets mis gaat. Wil ik wel aandeelhouder worden in een toekomstig beleid?   

JA!, ik wil die verantwoording, niet op alle fronten, maar wel als het mijn directe leefomgeving 

betreft, ik wil graag hierin deelnemen!   

Die J.S.F. die de visiegroep aanhaalt kunnen we hier niet tegen houden maar wel kunnen we ons 

best doen de geluidsoverlast van het vliegveld Hilversum zoveel mogelijk te beperken, de 

Tienhovense- en Maarsseveenseplassen naar ons eigen inzicht te (laten) gebruiken, de 

Betunepolder niet in een natuurwildernis te laten vervallen. Dat onze kinderen en ouderen zonder 

gevaar over de weg kunnen fietsen. Minimaal ons huidige voorzieningsniveau behouden blijft en 

liefst verbetert. En zo zijn er vast meer realistische wensen.   

Het zal nog een heel gevecht worden in de komende jaren voor U en mij, voor ons, om dit voor elkaar te 

krijgen.  

Maar met de uitkomst van de enquête en de acceptatie ervan door de nieuwe gemeenteraad straks , geven 

wij de bewonersverenigingen in onze kern een handvat om zaken in een goede gewenste richting te sturen.                                                                    

JA, daarom vul ik deze enquête in!  U toch ook! 

 

 

Conclusie.  
In deze Dwarskijk Special wordt u opgeroepen deel te nemen aan de 

enquête en ook bij het vervolgtraject betrokken te zijn. Maar enige scepsis 

kunnen wij ons ook wel indenken.  

Gaat de gemeente dit allemaal wel doen?  

Kunnen de ambtelijke afdelingen wel met burgerparticipatie omgaan?  

Maar ook, zijn de inwoners hier wel aan toe? Kunnen en willen ze wel?  

Zekerheid hebben wij - de werkgroep en besturen van de 

bewonersverenigingen ook niet. Het zal zonder twijfel niet altijd 

gemakkelijk zijn.  

Maar met vallen en opstaan moeten we er gezamenlijk kunnen komen.  

 

Nooit geschoten, is nooit geraakt.  

 

Kom, help ons, we gaan het doen. 
 

 

Het invullen van de enquête kost ongeveer 15 minuten van uw tijd. 

Erg weinig inspanning als het gaat om verbeteringen in uw eigen woonomgeving 
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