RIB Verbeterplan Groen - Tent in de wijk en wijkschouw op aanvraag
Aanleiding
Een van de verbeteracties uit het Verbeterplan Groen is het betrekken van inwoners bij het groenonderhoud in de
gemeente. In het komende groeiseizoen komt er meer aandacht voor de vraag achter de klachten en meldingen
die inwoners maken over onder andere het groenonderhoud in hun omgeving. Activiteiten zoals wijkschouwen op
aanvraag, 12 bijeenkomsten in de 12 kernen onder de naam ‘Tent in de wijk’ en een Groenmarkt zorgen ervoor
dat de gemeente naar de inwoners toe gaat. Buiten, op verschillende locaties, worden er momenten gecreëerd
waarin inwoners het gesprek kunnen aangaan met de inhoudelijk specialisten en de medewerkers van de
groenaannemer. In deze RIB informeren wij u over de 12 bijeenkomsten in de kernen en de wijkschouw op
aanvraag.
Tent in de wijk
Bewoners in Stichtse Vecht verdienen een groene, leefbare en veilige omgeving. Het doel van Tent in de wijk is
om als gemeente met haar inwoners de dialoog aan te gaan over wat zij belangrijk vinden als het gaat om hun
leefomgeving. We staan hier samen met de gebiedsregisseurs, collega’s van team Buiten, RO en aannemer
Verheij. Als er behoefte aan is dan kunnen bewoners tijdens de Tent in de wijk bijeenkomst een wijkschouw
aanvragen. Na tent in de wijk wordt dan met hen contact opgenomen om de wijkschouw te plannen. Op die
manier reageren we proactief op de behoefte die er eventueel onder bewoners heerst.
Van alle 12 bijeenkomsten wordt een verslag (in woord en beeld) gemaakt. Dit verslag wordt na afloop van ‘Tent
in de wijk’ gedeeld met de wijkcommissies in de 12 kernen, en zullen we ook aan uw Raad toezenden.
Planning
Datum
21 april

Tijd
10.00 – 12.30 uur

Kern
Loenen aan de Vecht

21 april
21 april
16 mei

13.30 – 16.00 uur

Loenersloot

17.00 – 20.00 uur

Vreeland

17 mei
23 mei
24 mei
26 mei
26 mei
30 mei
31 mei

17.00 – 20.00 uur
17.00 – 20.00 uur
17.00 – 20.00 uur
10.00 – 12.30 uur
13.30 – 16.00 uur
17.00 – 20.00 uur
17.00 – 20.00 uur

Nigtevecht
Oud Zuilen
Tienhoven/ Molenpolder
Maarssenbroek
Maarssendorp
Nieuwer ter Aa
Nieuwersluis

2 juni
2 juni

10.00 – 12.30 uur
13.30 – 16.00 uur

Breukelen
Kockengen

Locatie
Rijksstraatweg, tussen
Jumbo en
Amsterdammertje
Slotlaan, op speellocatie
Grasveld Floraweg/
Boterweg
Garstenstraat
Ingang park Groenhoven
Veenkluit
Voor Safari
Harmonieplein
Bij dorpshuis
Stationsweg, op
kunstgrasveld bij
speelplek
Kerkbrink
Drie stammenweg

