Beste commissieleden, beste voorzitter, beste toehoorders,
Ik sta hier voor u met meerdere rollen, niet alleen als papa van twee kinderen, Lisa van 8 en Tim van
6, ook als initiatiefnemer van het digitale platform BewonersStichsteVecht.nl. Samen met mijn vrouw
wonen wij met ons viertjes in Maarssenbroek, op de Fazantenkamp. Zes jaar geleden zijn wij uit
Amsterdam-Zuid hier naartoe verhuisd. Niet omdat we Maarssenbroek zo goed kenden, wel
vanwege de bereikbaarheid, de woon- en leefomgeving, de voorzieningen en de ligging van de
woning. Een hoekwoning in een doodlopend straatje, naast een speeltuintje en een groot wijkpark,
vlakbij de scholen en dichtbij een winkelcentrum. Dankzij de verbinding naar de A2 zijn we zo in heel
Nederland, wat belangrijk is voor mijn werk als verander-m en procesmanager. Verder woont onze
directe familie en vrienden in Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant.
Stichtse Vecht staat als gemeente bekend als een hele groene gemeente, goede voorzieningen en
mooie dorpskernen met veel geschiedenis en cultuur. Stichtse Vecht is met 64.366 inwoners de
derde gemeente. Wij hadden nog nooit van Maarssenbroek gehoord. We verhuisde van de
Rivierenbuurt in Amsterdam naar Maarssenbroek in april 2014 en dat was geen makkelijke
verhuizing. Onze zoon was ernstig ziek geboren en lag vele maanden op de intensive care. De hele
verhuizing hebben we eigenlijk niet meegemaakt. Langzaam begonnen we Maarssenbroek te leren
kennen, een echt bloemkoolwijk. Ook leerde we de gemeente steeds beter kennen, en dat was niet
omdat we het zo fijn vonden…. Integendeel. Deze gemeente bleek vooral bewoners tegen te werken.
O.a. de speeltuinen zijn volledig versleten, het wijkpark is kapot, het onderhoud van de openbare
ruimte is vreselijk. De eerste jaren heb ik geprobeerd met meldingen, met gesprekken, met
telefoontjes, met mailtjes alles geprobeerd om eerst mijn beklag te doen en daarna ook mee te
denken. Na drie jaar van deze zinloze manier van communiceren ben ik wat dieper in de materie
gedoken over de waarom, de wat en de hoe. Visiedocumenten, beleidsstukken, eigenlijk alles wat mij
kon helpen. Het gekke was, veel was gewoon niet te vinden. En toen ik de gemeente om informatie
vroeg, kreeg ik gewoon onvoldoende en eigenlijk meestal helemaal geen antwoord. Dan maar met
WOB verzoeken en omdat ik merkte dat veel van mijn medebewoners deze informatie ook wel
prettig vonden, ben ik het digitale platform BewonersStichtseVecht.nl gestart, waar nu meer dan
7000 bewoners uit Stichtse Vecht samen de informatie delen, elkaars tips en tricks geven en waar
lokale ondernemers hun diensten kunnen aanbieden.
Ik sta hier omdat ik en vele medebewoners ons ernstig zorgen maken over onze gemeente. Zoals vele
andere gemeenten staan we voor enorme uitdagingen, alleen onze gemeente is pas in 2011 ontstaan
en is nog steeds niet echt gefuseerd. Nu bijna 10 jaar later zien we de enorme gevolgen hiervan.
Wat heb ik tot nu toe gedaan? Ik heb op uitnodiging van toenmalig burgemeester Marc Witteman
een dag meegelopen op het gemeentehuis , heb vele WOB verzoeken gedaan, Ik heb ingesproken
tijdens de vergaderingen, heb er vele tientallen gevolgd, heb een analyse gemaakt op verschillende
onderwerpen, heb gesproken met burgemeesters, wethouders, fractievoorzitters, raadsleden,
wijkcommissies en honderden bewoners, heb me verdiept in de geschiedenis naar de fusie toe en
heb alle grote programma’s en projecten gevolgd, met name in proces en communicatie.
Mijn conclusie is dat de gemeente Stichtse Vecht een volledig mislukte fusie is van drie gemeenten.
Binnen het ambtelijk apparaat werken veel oude politici en ambtenaren uit de drie oude gemeenten
op de belangrijkste posities en trekken aan alle touwtjes. Er heerst een vervelende afreken cultuur.
Wethouders komen en gaan, we zitten weer met een minderheidscoalitie en het oude politieke zeer
uit de drie gemeenten blijven maar dooretteren. Visie en focus op wat we echt Samen zouden
moeten doen ontbreekt volkomen. Vooral als het gaat om het fysieke domein, ruimtelijke ordening
en vergunningen. Veel informatie wordt onjuist gepresenteerd, het mooiste en simpelste voorbeeld
zijn de nep-tienen door een testaccount van de gemeente Stichtse Vecht m.b.t. het KTO, het Klant
Tevredenheids Onderzoek. En zo kan ik nog wel even doorgaan. En deze gemeente moet vele 1000den huizen gaan bij bouwen?

De provincie Utrecht is samen met de gemeente verantwoordelijk voor onderwerpen als Wonen,
Veiligheid, Gezondheid en Bereikbaarheid (wegen etc) en dat is de reden dat ik hier nu sta…. Een
grote hulpvraag van bewoners uit de gemeente Stichtse Vecht aan de provincie wat betreft het
openbaar bestuur, om onze nieuwe burgemeester zo goed mogelijk te ondersteunen. We zijn nu
eenmaal één gemeente Stichtse Vecht, een mooie groene gemeente, waar iedereen fijn wil leven in
een goed bereikbare en veilige woonomgeving.
Met vriendelijke groet,
Sander Jonker
06-21220983

