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VERSLAG WIJKTAFEL REIGERSKAMP DINSDAG 19 FEBRUARI 2019 
 

Aanwezig:  
 Politie:   Julian Steenbeek, wijkagent 
 Gemeente:  Olivier de Jonge Oudraat, gebiedsregisseur Maarssenbroek  
 Gemeente:  Jelle Niezen, afdeling groenonderhoud  
 Gemeente:  Malou ten Have, Klimaatadaptatie Stichtse Vecht 
 Wijkcommissie: Ed Hofstra, voorzitter wijktafel/webmaster;  Ton Reichwein, secretaris;   

   Marianne Reichwein, notulen. Wijkcommissielid Yvette was verhinderd. 
 11 bewoners Reigerskamp,  

 

Opening wijktafel 
 

Ed Hofstra opent de bijeenkomst en heet alle aanwezigen van harte welkom. Daarna vraagt Ed aan Julian 
en Olivier zich voor te stellen: 
- Julian Steenbeek is wijkagent voor o.a. Reigerskamp; 
- Olivier de Jonge Oudraat is gebiedsregisseur voor o.a. Reigerskamp van het Team Ruimtelijke 
Ontwikkeling van de gemeente Stichtse Vecht; 
 
Omdat wijkagent Julian Steenbeek niet lang kan blijven, krijgt hij als eerste het woord.  
Hij vraagt bewoners wat hen bezig houdt. 
 

- Bewoners maken zich zorgen over overlast van hangjongeren bij het speelveldje (grens 
Reigerskamp/Fazantenkamp). Er is sprake van geluidsoverlast, rommel achterlaten en vernieling van een 
hek. Ook naast de Verrijzeniskerk is nogal eens sprake van kabaal. Tevens zijn er klachten over 
scooters/motoren die te hard rijden en te veel lawaai maken. Bewoners hebben al deze klachten 
doorgegeven, maar er gebeurt niets. Een bewoner die zelf rommel opruimde, kreeg zelfs commentaar van 
jongeren, dat ze het vreemd vonden dat hij dat deed.  
> Julian: we weten wie het zijn en we spreken ze regelmatig aan. Meld overlast altijd op 0800-8844, maar 
bel bij vernielingen altijd 112. Ook kan er gebeld worden met Jongerenwerk op telefoonnummer 06-
83602920. Als we tijdens surveillance te hard rijden en/of te veel lawaai constateren, wordt er altijd 
bekeurd. 
> Olivier: vernielingen kunnen ook worden doorgegeven naar Fixi met foto. Een bewoner merkt hierover 
op dat van hem een Fixi-melding in Bodegraven terecht kwam. Volgens Olivier had dat mogelijk te maken 
met de locatie vanwaar de melding werd gedaan, maar het is wel een fout in het systeem. 
 
- Een bewoner heeft een kind van 14 jaar, maar voor die leeftijdsgroep is er niets te doen. 
> Julian: hiervoor kan ook met Jongerenwerk contact worden opgenomen, zij organiseren veel voor de 
jeugd. 
 
- Een bewoner meldt dat er overlast is van grote geparkeerde bussen in de wijk in de buurt van de 40-50 
huisnummers, die het zicht ontnemen. Vooral in de weekeinden gebeurt dit en ondanks meldingen met 
foto’s gaat dit gewoon door. 
> Julian: bussen van meer dan zes meter lengte mogen niet op de parkeerplaatsen staan; als de BOA’s 
dit constateren, wordt er altijd bekeurd. Maar als er overlast is, meld het dan bij de gemeente.  
 
- Een bewoner vraagt of het Signaleringsteam nog bestaat. 
> Julian: ja dat wel, maar ze zijn niet zo actief meer. Ze hebben wel een website en staan op Facebook. 
 
- Een bewoner uit ook zorgen over het parkeren half op de weg en half op de stoep in de bocht na de 
versmalling over het bruggetje van de singel (rechtsaf de wijk in). Dit maakt de weg onoverzichtelijk en 
gevaarlijk voor vooral fietsers. Meldingen hebben nog niets opgeleverd. Een andere bewoner meldt dat op 
de pleintjes bij calamiteiten de brandweer er niet langs zal kunnen. 
> Julian: er is te weinig plek voor te veel auto’s.  
> Olivier merkt op dat toen Maarssenbroek werd gebouwd, de norm 1,3 auto’s per huishouden was. Nu 
zijn dat er vaak twee, maar soms ook wel drie of vier. Als er gevaarlijke situaties ontstaan wordt er door 
ons gehandhaafd. De situatie op de pleintjes zal Julian meenemen in het Verkeersoverleg, maar het hangt 
van de gemeente af wat ermee gebeurt. We kunnen een keer met de brandweer en/of politie door de wijk 
rijden om te zien waar er knelpunten zijn. 
 
> Julian maakt de aanwezigen attent op de bijeenkomst over veiligheidscijfers in Stichtse Vecht, dat 
morgenavond in het Niftarlake College wordt gehouden. 
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> Olivier vult aan dat tijd en locatie te vinden zijn op de website van de gemeente en het stond vorige 
week ook in de lokale kranten. Via onze website kunt u zich ook opgeven voor de gemeentelijke online 
nieuwsbrief, zodat u van alles op de hoogte blijft. 
 
- Bewoner: van begin december tot half januari was er veel overlast van zwaar vuurwerk, echt van die 
zware dreunen. De tijden voor het afsteken hiervan zijn toch beperkt hier in de gemeente? 
> Julian: Ja, dit is landelijk bepaald. Maar het is ook een landelijk probleem dat men zich hier niet aan 
houdt, zoals het afsteken van (zwaar) (illegaal) vuurwerk. We doen ons best, maar handhaven is heel 
moeilijk. Tegen de tijd dat je bij het gemelde punt bent, zijn de daders alweer verder getrokken.  
> Olivier: er zijn ook vuurwerkvrije zones, zoals bij kinderboerderijen en verzorgingstehuizen. Op de vraag 
van een bewoner of deze zones komend jaar worden uitgebreid, antwoord Olivier dat dit nu nog niet 
bekend is. Omdat er dit jaar weer meer overlast was, wordt het wellicht aangescherpt, maar hij kan daar 
nu nog niets over zeggen. 
- Ed: Kunnen wij daar als wijkcommissie iets mee? 
> Een Bewoner stelt voor om bijvoorbeeld half november in de nieuwsbrief op te roepen om overlast 
telefonisch te melden. 
> Ed: Dat is een goed idee, dat zullen we doen. 
 
- Een bewoner meldt dat het voetpad langs de singel nog steeds als fietspad wordt gebruikt, niet alleen 
door scholieren, maar ook door volwassenen. 
> Julian: ik fiets er ook wel eens, maar ik mag dat als politieagent. Als we het zien, wordt er beboet. 
>Ton merkt op dat er sinds kort als proef bij het begin van het voetpad achter de Lidl een fietssluis 
geplaatst is om te zien of dat de fietsers tegenhoudt.  
 
- Een bewoner merkt nog op dat hij blij is met de snelheidscontroles langs de rondwegen in 
Maarssenbroek, maar zou dat ook graag in de wijken zien. 
> Julian: de controles op de rondwegen zullen intensiever worden uitgevoerd. In de wijken kan dat niet, 
want de wegen zijn daarvoor niet aangepast. 
 
Tenslotte meldt Julian dat Reigerskamp goede veiligheidscijfers heeft: er gebeuren hier de laatste tijd 
weinig incidenten. 
Hierna verlaat Julian de bijeenkomst. 
 
Ed vraagt Jelle om zich voor te stellen. 
 
Jelle Niezen is voor het groenonderhoud in Stichtse Vecht, o.a. Maarssenbroek. Dit doet hij sinds een jaar. 
 

- Een bewoner had een brief met formulier gekregen waarop kon worden aangegeven wat er waar 
aangepakt zou moeten worden. Na het insturen van het formulier heeft de bewoners niets meer 
vernomen.  
> Jelle: Reigerskamp is voorlopig nog niet aan de beurt, wordt waarschijnlijk eind van dit jaar. Zal de 
projectleider vragen om hierop te reageren. Verder meldt Jelle dat bomen met een veiligheidsrisico als 
eerste worden aangepakt (gesnoeid of gekapt), daarna de rest, maar dat zal volgend jaar worden (2020 
dus). 
 
- Een bewoner merkt op dat als er takken over de erfgrens hangen, je die dan mag wegsnoeien. 
- Jelle: nee, dat mag helaas niet. Bomen die overlast geven melden via Fixi of telefonisch bij de gemeente. 
Die meldingen komen dan op de actielijst en dan wordt er gekeken wat ermee gedaan gaat worden. 
- Een bewoner merkt op dat hij een melding heeft gedaan, daar zelfs een dossiernummer van gekregen 
heeft, maar er helemaal niets meer over heeft gehoord. 
> Jelle: geef dit dossiernummer door aan de gemeente en vermeld mijn naam erbij, dan ga ik ernaar 
kijken. 
 
- Een bewoner is niet blij met de bomen die in de plaats zijn gekomen voor de vorige. Deze groeien veel 
sneller en geven mij overlast, wat met de vorige bomen niet zo was. 
> Jelle: er zijn 20 jaar geleden bomen geplant die veel te hoog zijn geworden. We maken nu een plan van 
aanpak met een budget, en dan gaan we kijken wat er beter kan. Maar meldt het als je overlast ervaart. 
 
- Ed: wil weten hoe er wordt omgegaan met grote struiken en of de snoeiplannen beschikbaar zijn voor de 
wijkcommissie. 
> Jelle: daar zijn richtlijnen voor en de aannemer kijkt wat er gebeuren moet. Hij zal vragen de 
snoeiplannen door te geven. 
> Jelle merkt op om overlast van openbaar groen altijd aan de gemeente door te geven. 
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- Een bewoner vraagt wanneer het snoeien in het park stopt? 
> Jelle:er is inderdaad veel weggehaald. We zijn nu nog bezig in Fazantenkamp, dat is het laatste. Tennet 
is nog bezig met het snoeien van bomen onder de masten. Die wordt vervangen door hakhout. 
 
- Een bewoner merkt op dat de bermen langs het water slecht worden gesnoeid. 
> Jelle: dat is voor met name de watervogels gedaan om ze bescherming te bieden. De bermen langs het 
water worden twee keer per jaar gesnoeid. 
 
- Een bewoner merkt op dat sommige struiken rondom worden gesnoeid, maar verder niet. Dat is soms 
geen gezicht. 
> Jelle: dat heeft met het beeldniveau te maken. Daarom wordt niet overal evenveel weggehaald. 
Hiermee eindigt dit deel van de wijktafel. 
 
 
      P A U Z E 
 
 
 
Malou ten Have, is van de afdeling Klimaatadaptatie van de gemeente Stichtse Vecht en zal ons iets 
vertellen over waterbeheer.  
Doordat we steeds vaker met extremer weer te maken krijgen – warmer, droger of juist natter – is het 
belangrijk dat we hierop inspelen. Bij veel regenval in korte tijd bestaat het risico dat het riool al dat water 
niet meer kan verwerken, met het risico op wateroverlast als gevolg. Als bewoner kun je veel doen om dit 
risico te verkleinen. Om te beginnen is het verstandig om de tuin niet helemaal dicht te leggen met tegels. 
Dit is wel lekker makkelijk in het onderhoud van de tuin, maar het water kan ook moeilijker weg. Door op 
z’n minst wat stroken of stukken vrij te laten en te beplanten of grind met eventueel daaronder worteldoek, 
kan het regenwater al beter wegzakken. Maar het beste is beplanting, want die neemt water op en zorgt 
bij (heel) warm weer ook nog eens voor wat verkoeling. Daarnaast zijn er ook waterdoorlatende 
verharding, regentonnen, regenbassins e.d.  
In de klaargelegde folders staan de mogelijkheden beschreven. 
 
De gemeente onderzoekt momenteel of er subsidie kan komen voor groene maatregelen. Over een paar 
maanden wordt dit bekend en komt dan op de website van de gemeente te staan, kijk op 
www.stichtsevecht.nl/klimaatbestendig. 
Voor nog meer informatie kunt u ook kijken op www.klimaatklaar.nl (deze site opent in maart) en op de site 
van de folder www.huisjeboompjebeter.nl 
 
- Ed merkt op dat er nu veel aan de tuinen wordt gewerkt en je ziet vaak dat tuinen grotendeels of zelfs 
geheel betegeld worden. 
> Malou: het is de mensen hun eigen tuin en eigen keuze. Binnenkort komt er een campagne in 
samenwerking met de tuincentra. Of er dit jaar weer subsidie voor regentonnen komt is nu nog niet 
bekend. Het kan ook zijn dat er iets met planten gaat komen. 
 
- Een bewoner vraagt hoeveel mensen bereikt kunnen worden? 
> Ed: via de wijkcommissie bereiken we in ieder degenen die onze digitale nieuwsbrief ontvangen. 
> Olivier merkt op dat men kan zich opgeven voor de gemeentelijke nieuwsbrief via de site van de 
gemeente. 
 
- Een bewoner vraagt of er een pilot in een willekeurige wijk komt om dit te promoten? 
> Malou: het is de bedoeling om een keer in een wijk te gaan staan om mensen hierover te informeren. 
 
- Een bewoner wil graag de aandacht vragen voor de grote opening van de Struintuin naast het MEC in 
het wijkpark op 8 mei a.s. 
 
Ed bedankt Malou voor haar presentatie. 
 
- Ed wil graag weten of er nog vragen zijn? 
 

- Een bewoner wil graag weten waarom er in het park geen rijplaten worden gelegd voor de zware 
machines. Nu worden de paden kapot gereden. 
> Jelle: helaas is dit niet gebeurd en nu moeten ze het zelf weer gaan opknappen. Vorige keer ging het via 
de gemeente en die wijst daar dan op. Nu is het via Eneco gegaan en zijn er geen rijplaten gelegd. De 
paden moeten ze nu dus zelf herstellen. 

http://www.stichtsvecht.nl/klimaatbestendig
http://www.klimaatklaar.nl/
http://www.huisjeboompjebeter.nl/
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- Een bewoner vraagt of het niet verplicht is om dit tevoren bij jullie te melden? 
> Jelle: nee, maar meestal gebeurt dat wel. Alleen nu dus niet. 
 
- Een bewoner vindt het jammer dat er slecht onderhoud wordt gepleegd aan het Superspeelspoor; het 
onkruid staat hoog en de evenwichtsbalken zijn glad. 
> Jelle: er zijn plannen voor vervanging van onderdelen. bijvoorbeeld de trekschuiten. We zijn in overleg 
met het “Project Gezonde Buurt” (opgezet door het IVN en Jantje Beton) voor verbeteringen. 
Het verdwenen zitje van de tokkelbaan wordt mogelijk vervangen door een metalen zitje. 
 
- Een bewoner wil als laatste nog kwijt dat hij al 35 jaar met veel plezier in Reigerskamp woont. Er is wel 
eens wat aan de hand, maar over het algemeen is het hier heel prettig wonen. 
 
Aan het eind van de bijeenkomst wordt met enkele bewoners een persoonlijke afspraak gemaakt. 
 
Ed bedankt alle aanwezigen voor hun komst en bijdrage en sluit de bijeenkomst. Hij nodig iedereen uit 
voor nog een drankje en een hapje in de hal. 
 
 
 

 


