
Verslag	  van	  de	  vergadering	  van	  7	  december	  2009	  van	  het	  openbare	  gedeelte 

 

Aanwezig:	  Mario	  van	  Dijk	  (wijkbeheerder),	  Peter	  van	  de	  Berg	  (Portaal),	  Karin	  van	  de	  Heuvel	  
(Buurtbemiddeling)	  	  en	  Buurtpreventie. 

 

Afwezig:	  Cees	  de	  Bruijn	  (wijkagent)	  door	  ziekte 

 

De	  voorzitter	  opent	  de	  openbare	  vergadering. 

Opening	  hondenuitlaatveld: 

Zaterdag	  a.s	  wordt	  om	  11	  uur	  het	  nieuwe	  hondenveld	  geopend.	  Peter	  van	  de	  Berg	  van	  Portaal	  opent	  het	  
veld.	  Er	  is	  dan	  natuurlijk	  iets	  lekkers	  voor	  de	  honden. 

Enkele	  hondenbezitters	  zijn	  niet	  	  blij	  met	  de	  nieuw	  ontstane	  situatie,	  waardoor	  mogelijk	  er	  wat	  
vernielingen	  zijn	  geweest.	  De	  aanpassing	  van	  het	  speelveld	  voor	  de	  honden	  is	  ontstaan	  uit	  het	  idee	  dat	  de	  
honden	  vrij	  moeten	  kunnen	  spelen.	  Maar	  is	  ook	  ter	  bescherming	  van	  de	  spelende	  kinderen	  op	  het	  
nabijgelegen	  veld.	  In	  overleg	  en	  met	  een	  subsidie	  door	  Portaal	  is	  er	  een	  heg	  geplaatst.	  We	  hopen	  dat	  een	  
ieder	  er	  met	  veel	  plezier	  gebruik	  van	  maakt. 

Buurtpreventie: 

-‐	  Het	  aantal	  woninginbraken	  is	  de	  afgelopen	  periode	  iets	  afgenomen.	  De	  politie	  heeft	  een	  actie	  
ondernomen	  met	  een	  ’gele	  voetstap’	  om	  mensen	  die	  bijvoorbeeld	  hun	  ramen	  niet	  dicht	  hadden	  te	  wijzen	  
op	  het	  gevaar	  van	  inbraak.	  Bewoners	  wordt	  opgeroepen	  112	  te	  bellen	  bij	  	  verdachte	  situaties. 

-‐	  Er	  schijnen	  colporteurs	  in	  de	  wijk	  actief	  te	  zijn	  geweest,	  voor	  vluchtelingenwerk,	  die	  geen	  
identiteitsbewijs	  konden	  tonen.	  Dit	  is	  gemeld	  bij	  de	  politie.	  Bij	  buurtpreventie	  zijn	  hier	  verder	  geen	  
meldingen	  over	  geweest. 

Vuurwerkoverlast: 

Er	  zijn	  vragen	  over	  harde	  knallen	  die	  zijn	  gehoord	  midden	  in	  de	  nacht	  in	  de	  wijk.	  De	  vraag	  is	  wat	  te	  doen	  
bij	  vuurwerkoverlast.	  Ook	  vraagt	  een	  aantal	  bewoners	  zich	  af	  of	  er	  mogelijkheden	  zijn	  een	  bepaalde	  plek	  
in	  de	  wijk	  aan	  te	  wijzen	  waar	  vuurwerk	  mag	  worden	  afgeschoten.	  Dat	  schijnt	  bij	  bepaalde	  gemeenten	  te	  
gebeuren.	  Mario	  van	  Dijk	  legt	  uit:	  	  Rond	  de	  jaarwisseling	  start	  	  het	  Draaiboek	  Oud	  &	  Nieuw.	  Dit	  betekent	  
dat	  er	  vuurwerk	  mag	  worden	  afgestoken	  op	  vaste	  tijden.	  Hoort	  u	  daarbuiten	  ook	  vuurwerk,	  dan	  kunt	  u	  de	  
politie	  bellen. 

Afsluiting	  Verbindingsweg	  naar	  Vleuten: 

Er	  is	  in	  het	  verleden	  besloten	  dat	  de	  verbindingsweg	  tussen	  Maarssen	  en	  Vleuten	  afgesloten	  zal	  gaan	  
worden	  voor	  gemotoriseerd	  verkeer,	  behalve	  voor	  bussen,	  hulpdiensten	  en	  brommers/fietsers.	  Dit	  om	  
sluipverkeer	  van	  de	  A2	  tegen	  te	  gaan.	  Dit	  was	  om	  Maarssenbroek	  te	  beschermen.	  Bewoners	  geven	  aan	  dat	  
er	  dan	  nog	  maar	  2	  vluchtwegen	  Maarssenbroek	  uit	  zijn,	  wat	  niet	  handig	  is	  in	  geval	  van	  nood	  (ontruiming).	  
Ook	  heeft	  de	  weg	  een	  belangrijke	  regionale	  functie. 

Het	  kan	  zijn	  dat	  de	  beslissing	  heroverwogen	  gaat	  worden. 

Buurtbemiddeling: 

Karin	  van	  de	  Heuvel,	  coördinator	  van	  Buurtbemiddeling	  Maarssen,	  vertelt	  over	  haar	  organisatie.	  Hierbij	  
een	  verslag: 

Buurtbemiddeling	  bemiddelt	  in	  conflicten	  die	  spelen	  tussen	  buren,	  als	  zij	  er	  zelf	  niet	  meer	  uitkomen.	  	  
Buurtbemiddeling	  helpt	  bij	  het	  oplossen	  van	  conflicten,	  zijn	  onafhankelijk	  en	  onpartijdig,	  gratis	  en	  werkt	  



met	  vrijwilligers.	  Deze	  vrijwilligers	  zijn	  professioneel	  getraind	  door	  conflictbemiddelaars	  en	  hebben	  
tevens	  geheimhoudingsplicht. 

Problemen	  waar	  zij	  oa	  bij	  helpen:	  Geluidsoverlast,	  parkeeroverlast,	  pesterijen,	  erfafscheiding,	  overlast	  van	  
kinderen	  of	  dieren,	  schelden/roddelen,	  stankoverlast,	  intimidatie,	  vuilnis	  en	  rommel	  of	  een	  combinatie	  
van	  deze	  klachten. 

Buurtbemiddeling	  is	  niet	  geschikt	  voor	  zaken	  waarbij	  sprake	  is	  van	  criminaliteit,	  verslaving,	  
psychiatrische	  problemen	  of	  problemen	  binnen	  een	  familie.	  Ook	  conflicten	  met	  instanties	  zijn	  niet	  
bedoeld	  voor	  Buurtbemiddeling. 

67%	  van	  alle	  aanmeldingen	  is	  succesvol	  geholpen	  door	  volledige	  bemiddeling	  via	  intake	  en	  
doorverwijzing.	  Er	  blijven	  geen	  zaken	  liggen:	  Buurtbemiddeling	  geeft	  advies	  of	  verwijst	  door	  of	  helpt	  bij	  
het	  	  inschakelen	  van	  instanties.	  Van	  de	  daadwerkelijke	  bemiddelingen	  wordt	  90%	  van	  de	  conflicten	  
opgelost! 

Hoe	  werkt	  het?	  Mensen	  kunnen	  zich	  op	  eigen	  initiatief	  aanmelden	  bij	  Buurtbemiddeling	  of	  verwezen	  
worden	  	  door	  diverse	  organisaties	  (zoals	  Portaal/Politie). 

Telefoon:	  0346-‐557121/	  mail:	  buurtbemiddeling@zuwe.nl 

Er	  volgt	  een	  intake	  en	  een	  1e	  gesprek	  met	  de	  melder	  (partij	  A).	  Daarna	  volgt	  een	  gesprek	  met	  de	  buren	  
(partij	  B).	  Als	  beide	  partijen	  accoord	  zijn	  	  volgt	  er	  een	  bemiddelingsgesprek	  op	  neutraal	  terrein.	  Hieruit	  	  
komt	  een	  bemiddelingsovereenkomst	  met	  afspraken	  die	  door	  beide	  partijen	  ondertekend	  wordt.	  Dit	  is	  
een	  EIGEN	  oplossing,	  niet	  de	  oplossing	  van	  de	  bemiddelaar. 

Na	  6	  weken	  neemt	  Buurtbemiddeling	  contact	  op	  om	  te	  horen	  hoe	  het	  gaat. 

Uitgangspunten	  zijn	  het	  stimuleren	  van	  de	  eigen	  verantwoordelijkheid	  en	  zelfredzaamheid,	  het	  is	  een	  
win-‐win-‐situatie	  (Hett	  werkt	  niet	  als	  de	  Rijdende	  Rechter)	  en	  herstelt	  de	  communicatie.	  Maatschappelijk	  
gezien	  heeft	  het	  een	  positieve	  invloed	  op	  de	  leefbaarheid	  en	  de	  veiligheid	  in	  de	  buurt. 

 

Wijkcommissie: 

-‐	  De	  overlast	  op	  het	  pleintje	  bij	  70-‐73.	  Het	  is	  op	  dit	  moment	  redelijk	  rustig. 

-‐	  Bij	  de	  Oudenaar	  onder	  het	  afdakje	  nog	  steeds	  (wisselend)	  rond	  2	  á	  3	  uur	  ’s	  nachts	  overlast	  door	  
jongeren.	  Deze	  bellen	  bijvoorbeeld	  bij	  de	  mensen	  aan	  midden	  in	  de	  nacht.	  Rob	  (voorzitter)	  zal	  hierover	  
een	  mailtje	  sturen	  naar	  de	  wijkagent.	  De	  bewoners	  zijn	  wel	  erg	  te	  spreken	  over	  het	  politietoezicht	  2	  maal	  
in	  de	  week.	  Dat	  helpt	  enorm. 

-‐	  Als	  je	  Duivenkamp	  inkomt	  moet	  er	  een	  doorgetrokken	  streep-‐	  van	  enkele	  meters-‐	  komen	  om	  verwarring	  
te	  voorkomen. 

-‐	  Groenadoptie:	  Er	  zijn	  nu	  2	  groenprojecten,	  een	  3e	  komt	  op	  dit	  moment	  niet	  goed	  van	  de	  grond	  door	  
overlast	  (troep	  op	  straat).	  Bewoners	  kunnen	  zich	  tevens	  nog	  steeds	  aanmelden	  voor	  groenadoptie:	  denk	  
hierbij	  aan	  boomspiegels/	  pleintjes	  ed.	  De	  gemeente	  subsidieert	  dit.	  Bewoners	  moeten	  het	  wel	  zelf	  
onderhouden. 

-‐	  Website	  Duivenkamp:	  De	  site	  wordt	  nu	  goed	  actueel	  gehouden.	  Gemiddeld	  	  heeft	  de	  site	  nu	  8	  unieke	  
bezoekers	  per	  dag.	  Kijk	  op:	  www.duivenkamp.nl 

-‐	  Ook	  dit	  jaar	  komt	  er	  weer	  een	  kerstboom	  bij	  de	  ark.	  	  Deze	  wordt	  geplaatst	  door	  ‘onze	  wijkhovenier’	  
Marcel	  en	  met	  hulp	  van	  vrijwilligers 

-‐	  Op	  of	  rond	  12	  januari	  2010	  mogen	  alle	  bewoners	  van	  de	  wijk	  weer	  een	  glaasje	  komen	  drinken	  om	  het	  
nieuwe	  jaar	  in	  te	  luiden	  in	  de	  Ark.	  Op	  de	  site	  komt	  de	  precieze	  datum	  en	  tijd	  te	  staan,	  dus	  houd	  deze	  in	  de	  
gaten. 

Wijkbelangen: 



-‐	  20	  maart	  2010	  is	  weer	  de	  landelijke	  opschoondag.	  Deze	  noemen	  wij	  	  de	  Lentefrisdag.	  In	  2009	  was	  deze	  
dag	  redelijk	  succesvol,	  maar	  graag	  dit	  jaar	  meer	  animo	  van	  de	  bewoners	  zou	  erg	  leuk	  zijn! 

-‐	  De	  gemeente	  heeft	  weer	  een	  snoeiactie.	  Meld	  te	  hoge	  struiken	  op	  de	  rondweg	  aan	  de	  gemeente,	  dan	  kan	  
zij	  deze	  meenemen.	  meldpunt@maarssen.nl 

Rondvraag: 

Geen	  vragen 

 

Afsluiting: 

Tenslotte	  een	  presentatie	  van	  de	  afgelopen,	  zeer	  geslaagde	  burendag.	  Ook	  volgend	  jaar	  bent	  u	  weer	  van	  
harte	  welkom! 

Let	  op	  het	  gele	  kaartje	  dat	  u	  in	  januari	  in	  de	  bus	  krijgt.	  Daar	  staan	  de	  nieuwe	  datum	  voor	  de	  volgende	  
vergadering	  op. 

	  


