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Aan de bewoners van Maarssenbroek 
 

Maarssenbroek Samen Schoon Heel en Veilig 
Een prettige wijk waar het fijn en veilig wonen, werken en ontspannen 
is, dat wil iedereen. Speciaal voor Maarssenbroek is de gemeente het 
project Maarssenbroek Samen Schoon Heel en Veilig gestart. Samen 
met bewoners, ondernemers en partners slaan we de handen ineen om 
Maarssenbroek vooruit te helpen. Ook u kunt hierbij helpen. 
Bijvoorbeeld door het invullen van een enquête. Doet u mee? 

 

Laat weten wat er leeft! 
Met de enquête willen we in kaart brengen wat er leeft in de 
verschillende wijken in Maarssenbroek. Wat moet als eerste 
worden aangepakt? Heeft u suggesties voor oplossingen? Uw 
inbreng is heel belangrijk. Het invullen van de vragenlijst kost 
u maximaal 10 minuten.  
Alle antwoorden worden anoniem verwerkt en vertrouwelijk 
behandeld. Wanneer u contactgegevens achterlaat, gebruiken 
wij die alleen om contact met u op te nemen over deze 
vragenlijst. 

 

Wat doen we met de uitkomsten 
We inventariseren wat de belangrijkste punten zijn die naar 
voren komen en gaan daarmee aan de slag, uiteraard samen 
met u en andere wijkbewoners. In een volgend wijkbericht 
leest u meer over de uitkomsten van de enquête en de 
vervolgacties. Het spreekt voor zich dat we mogelijke 
oplossingen en maatregelen eerst overleggen met de aan- of 
omwonenden. 
 

Waar kan ik de enquête invullen? 
U vindt de enquête met behulp van de QR-code bovenaan dit 
wijkbericht. Richt de telefoon op de QR-code en u wordt 
automatisch doorgestuurd. Heeft u geen smartphone? De 
vragenlijst is ook te vinden op de website van uw 
wijkcommissie of op stichtsevecht.nl/maarssenbroek-sshv.  

 
Lukt het invullen van de enquête niet via het internet? Dan 
zoeken we graag samen met u een andere oplossing. Neem 
hiervoor contact op met de gebiedsregisseur Olivier de Jonge 
Oudraat. U vindt zijn contactgegevens onder ‘Meer informatie’. 
 

Datum: 18 juni 2021 
Vragen over de inhoud van dit  wijkbericht?  
Neem contact op met Olivier de Jonge Oudraat 
 

info@stichtsevecht.nl 

14 0346 

 

Wat is er al gedaan? 
In het vorige wijkbericht van april kon u lezen waar de 
gemeente mee bezig is in Maarssenbroek. Op de 
achterkant van dit wijkbericht vindt u opnieuw een 
opsomming van de stand van zaken.  

 
Meer informatie  
Wilt u meer informatie of heeft u een goed idee? Neem 
dan contact op met de gebiedsregisseur Olivier de Jonge 
Oudraat via info@stichtsevecht.nl of via het algemene 

nummer 14 0346  

http://www.stichtsevecht.nl/maarssenbroeksamenschoonheelenveilig
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Wat is er al gedaan? 
 
Verlichting tunnels  
De tunnels zijn beter verlicht en de lampen branden tegenwoordig continu.  
 
Overlastlocaties jongeren aanpakken 
De gemeente, jongerenwerk, handhavers en politie nemen overlast van jongeren zeer serieus en pakken met 
verschillende acties de jongerenoverlast aan. We schrijven bijvoorbeeld de ouders aan van minderjarigen die voor 
overlast zorgen. 
 
Communicatie  

In VARnws verschijnt elke 3-4 weken een interview met een betrokken bewoner die zich inzet voor 
‘’Maarssenbroek Samen Schoon Heel en Veilig’. Via onze website en social media geven wij aandacht aan 
activiteiten die in dit kader plaatsvinden. 
 
Illegale verhuur en overlast 
Meldingen van overlast als gevolg van illegale kamerverhuur hebben continu onze aandacht. Meldingen hierover 
pakken we altijd op. Overlast door illegale bewoning pakken we bij de kern aan door streng op te treden tegen 
deze overtredingen. Heeft u overlast door illegale bewoning? Meld het dan via info@stichtsevecht.nl of bel naar 
het algemene nummer 14 0346 
 
Verbetering FIXI 
De gemeente is bezig om verbeteringen aan te brengen in het FIXI-systeem: het systeem waarmee je zelf een 
mankement aan de openbare ruimte kunt melden. Stapje voor stapje maken we het systeem gebruiks- en 
klantvriendelijker. 
 
Zwerfafval 

Het uitlenen van afvalgrijpers en hesjes aan behulpzame bewoners, want alleen samen zorgen we voor een 
schone wijk! Wilt u ook een afvalgrijper in bruikleen? Kijk op www.stichtsevecht.nl/groenzelfdoen of stuur een e-
mail naar groenzelfdoen@stichtsevecht.nl.  
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