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Geachte heer Van den Berg,   
 
Hierbij een reactie van de fractie van Streekbelangen op uw position paper t.a.v. de 
komende gemeenteraadsverkiezingen.  
 
Allereerst zeggen wij u dank voor uw heldere position paper. Het geeft duidelijk aan 
dat u vanuit de bewonersvereniging een actieve rol wenst te vervullen bij de 
toekomst van het gebied. Dat is een rol die Streekbelangen toejuicht.  Ons 
verkiezingsprogramma gaat daar duidelijk op in en stelt verruiming van de 
bevoegdheden van dergelijke commissies voor.  
 
Het door u geformuleerde algemene kader steunen wij bij Streekbelangen. De 
burgerparticipatie en daarbij het goede overleg met de gemeente staan daarbij 
centraal. Ook de handhaving van het vastgestelde gemeentelijke beleid is voor ons 
een speerpunt van beleid. Illegale bewoning en illegaal bedrijfsgebruik moeten 
tegengegaan worden.  
Vanwege het noodzakelijk behouden van de natuurwaarden zal uitbreiding van de 
bedrijvigheid beperkt moeten worden tot de mogelijkheden die het bestemmingsplan 
daartoe aangeeft.   
De verkeer aantrekkende werking is een punt van aandacht voor Streekbelangen. 
Wij denken dat het doorgaande (sluip-) verkeer op de Herenweg / Gageldijk beperkt 
moet gaan worden. Dit kan o.a. door een ontwikkelingsvisie op te stellen voor de 
Maarsseveense Poort. Ons idee hieromtrent is inmiddels door het College 
overgenomen. Verkeer dient bij voorkeur afgewikkeld te worden naar de Zuilense 
Ring. Deze weg is als ontsluitingsweg meer geschikt dan de Herenweg en Gageldijk. 
Hiermee kunnen genoemde wegen ontlast worden. Ook het aanbrengen van 
fietspaden en daardoor mede het versmallen van de weg, kan een ontmoediging zijn 
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voor het verkeersgebruik van Herenweg en Gageldijk.  
De woonkwaliteit in het gebied dient naar onze mening verder versterkt te worden. 
Er is al het nodige verbeterd, echter er is wel ruimte voor verbetering. 
Er zal naar de mening van Streekbelangen terughoudendheid betracht moeten 
worden met het organiseren van evenementen bij de Maarsseveense Plassen. Gelet 
op de natuurwaarden in het gebied is extreme geluidsoverlast bij voorkeur te 
vermijden. Er zijn andere gebieden in de omgeving waar deze evenementen wel 
kunnen plaatsvinden. Het landelijke karakter in het gebied dient behouden te 
worden. Open ruimtes dienen gekoesterd te worden. 
Gebiedsonafhankelijke bedrijvigheid dient bij voorkeur op bedrijfsterreinen elders 
gerealiseerd te worden. 
Al met al is het gehele gebied zo waardevol dat aantasting in welke vorm ook 
vermeden moet worden. Bestaande bestemmingsplannen zullen basis zijn voor het 
handhavingskader. 
 
Streekbelangen wil graag met u in overleg om de standpunten wederzijds te 
bespreken en wellicht onduidelijkheden weg te nemen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Fractie Streekbelangen 
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