
Voortgang  project Visie. 

 

Waarschijnlijk kunt u zich  nog wel herinneren dat de werkgroep Visie van de gezamenlijke  

bewonersverenigingen ( Molenpolder, Tienhoven en Bethunepolder) in aansluiting op de 

uitgebreide inwonersenquête van vorig jaar, in November 2014 een bijeenkomst heeft 

georganiseerd in de Wilgenplas.  

Tijdens deze bijeenkomst, die goed werd bezocht, is levendig gediscussieerd over de 

uitkomsten van de enquête en de daarmee samenhangende onderwerpen. Een verslag 

hiervan is toen ook gepubliceerd. 

Als volgende stap diende de Dorpsvisie  te worden opgesteld. In feite is dat een nota ten 

behoeve van de gemeenteraad, waarin naast een schets van het gebied samen met de 

belangrijkste sociaal demografische gegevens , de  hoofdlijnen van  de visie staan 

weergegeven. Het verzamelen van de gegevens en het opstellen van het stuk heeft vrij veel 

tijd gevergd, maar in april dit jaar was het dan toch zo ver. 

De Dorpsvisie, die door de gemeenteraad dient te worden geaccordeerd, is eigenlijk de 

leidraad voor het latere gemeentelijke beleid  voor ons gebied en de nog op te stellen 

uitvoeringsplannen. 

Maar papier, ook al is het verluchtigd met foto’s en grafieken zegt natuurlijk niet alles. 

Daarom is eind april een bustour door het gebied georganiseerd, zodat gemeenteraadsleden 

en wethouders met eigen ogen en geholpen door een uitgebreide toelichting van leden van 

de Visiegroep, konden ervaren waar de bewoners trots op zijn en welke zorgen en wensen 

er bij hen leven.   

Het aantal deelnemers aan de bustour was best groot en dat betekende dat een normale, 

grote bus nodig was.  Rond rijdend werd het al snel duidelijk dat de wegen door de polder en 

Tienhoven zo hun beperkingen hebben: de draai naar de Veenkluit en de Ulferslaan kon niet 

gemaakt worden – te weinig ruimte – en het inhalen van de bus, die regelmatig stopte voor 

uitleg bij bepaalde punten, door een landbouwmachine was al helemaal niet mogelijk. Een 

beter illustratie van de beperkte breedte van de  Laan van Niftarlake en Looydijk  zouden we 

niet kunnen bedenken. 

De trip eindigde bij het museum Vredegoed waar met een broodje en soep nagepraat werd. 

Als volgende stap werd eind mei de Dorpsvisie als voorbereiding voor behandeling door de 

Gemeenteraad, besproken in de Commissie leefomgeving van de gemeente. Daar werd 

naast veel waardering en  positieve opmerkingen, geconstateerd dat de Visie de nodige 

tegenstrijdigheden vertoonde. Op zich ligt dat natuurlijk wel voor de hand. In de nota 

Dorpsvisie hebben we tenslotte veel uitkomsten van de enquête vermeld en daarbij 

uiteraard ook minderheidsstandpunten opgenomen.  



De werkgroep Visie heeft toen aangeboden om bij de Dorpsvisie een Toelichtend Memo te 

produceren waarin plaats en betekenis van de Dorpsvisie en haar beperkingen, worden 

uiteen gezet.  

Dit  Toelichtend memo is inmiddels gereed. Daarin komt tot uiting dat de Dorpsvisie het 

uitgangspunt vormt voor het later op te stellen Uitvoeringsplan en door de gemeente 

betrokken zal worden bij de beleidsvorming en zal meewegen bij te maken keuzes. Met dit 

laatste wordt dan gedoeld op het feit dat de mening van de inwoners erg belangrijk is, maar 

dat er in voorkomend geval ook rekening moet worden gehouden met bestaande 

bestemmingsplannen en andere belangen zoals recreatie, evenementen en bedrijvigheid.  

Helaas lukt het niet  om de verdere behandeling nog voor de zomer te voltooien. Onze 

inschatting is dat behandeling in de gemeenteraad eind september zal kunnen. 

Maar intussen gaan we als werkgroep in september van start met het Uitvoeringsplan, 

waarin allerlei meer concrete voorstellen gericht op het verbeteren van onze leefomgeving 

een plaats zullen krijgen. 

Hoe kijken we als Visiegroep nu tegen de gang van zaken waar we inmiddels al anderhalf jaar 

mee bezig zijn aan? Zijn we nu tevreden over de voortgang?  

Het antwoord is tweeledig. “Ja” omdat we wel verder komen, “Nee” omdat het allemaal erg 

lang duurt. Maar misschien is dat wel een kenmerk van onze democratie.  

Intussen zien we dat er op verschillende gebieden activiteiten worden ontwikkeld die 

raakvlakken hebben met de Dorpsvisie. Zo loopt er vanuit de Btom overleg met de gemeente 

over de verkeerssituatie in Tienhoven/Oud Maarsseveen,  lopen er gesprekken over de 

herontwikkeling van het gebied Veenkluit en het er achter gelegen schoolgebouw, wordt het 

drastisch vernieuwen en verhogen van een groot deel van de Nieuweweg voorbereid en met 

belanghebbenden besproken en heeft de “Nulmeting Afval en Duurzaamheid Stichtse Vecht“ 

in mei het licht gezien. Deze nulmeting zal, samen met de uitkomsten van de lopende proef 

met papiercontainers in een deel van onze gemeente, vermoedelijk aanleiding geven tot 

bijstelling van het beleid dienaangaande. 

Als Visiegroep proberen wij deze ontwikkelingen te volgen en zo nodig elementen uit de 

Dorpsvisie daarbij in te brengen.   
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