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INHOUDSOPGAVE

• Doel van de avonden: luisteren & 

input ophalen voor een nieuw 

ondernemingsplan

• Hoe zijn we in gesprek gegaan 

tijdens de bijeenkomsten?

• Input uit Loosdrecht

• Input uit Kockengen

• Input uit Breukelen

• Input uit Loenen & Vreeland

• Wat gaat Vecht & Omstreken met 

uw input doen?



DOEL VAN DE AVOND

• Wonen in uw kern: wat houdt u bezig?

• Horen hoe u de dienstverlening van 
Vecht en Omstreken ervaart. Luisteren, 
leren, verbeteren!

• Een ondernemingsplan maken (keuzes) 
voor de komende jaren dat écht aansluit 
op de behoefte van de huurders.



NIEUW ONDERNEMINGSPLAN VECHT EN OMSTREKEN: 

VAN ROUTE ‘23 NAAR ….

• Een helder plan voor de komende jaren (2023 – 2028).

• Goed leesbaar, duidelijke keuzes, ambitieus!

• Iedereen voor en met wie we het doen betrokken. Dus, in Loosdrecht, 
Kockengen, Breukelen en Loenen met huurders in gesprek.



THEMA’S TAFELGESPREKKEN

1. Dienstverlening: Welke dienstverlening bent u super tevreden over? Wat 
kan V&O daarop aansluitend van leren en aan werken?

2. Geld verdelen: Waar wilt u dat Vecht & Omstreken de komende jaren de 
hoogste prioriteit aan geeft? En waarom?

3. Wat speelt er in uw dorp op kaart? Nieuwbouw kansen, overlast, 
onderhoud, verduurzamen.

4. Kwaliteit van onderhoud: hoe ervaart u het en wat verwacht u? Wensen en 
pluspunten.





BEWONERS 
LOOSDRECHT

Opkomst:

• +/- 25 huurders

Behoefte huurders in een notendop:

• Zonnepanelen

• Moderniseren binnenkant woningen

• Concrete planning werkzaamheden duidelijk maken

• Snelle en concrete communicatie 

• Woningen voor senioren en jongeren bouwen

• Aandacht voor leefbaarheid op straatniveau



BEWONERS 
LOOSDRECHT

Zorgen om huurverhoging en stijgende 
energieprijzen

Dakkapellen
meeschilderen

Meer isolatiemaatregelen in de 

woningen

50+ bewoners meer te doen geven, 

marktjes, spelletjes, samenhorigheid, 

meer groen (wild tuintjes), stimuleren
van buurtcommissies

Slimme oplossingen voor (gas) 

verwarming/elektra

Slecht 
schilderwerk

en tocht in 
woningen

Waarom krijgt de 
een zonnepanelen
en de ander niet?

Het is leefbaar in 

Loosdrecht, ‘gezellig 

druk’

Meer parkeerplekken en zwaar 

verkeer blokkeren

V&O als vangnet voor 

huurders die het nodig 

hebben

Hangjongeren op 
plantsoen

Woningen bouwen voor 

senioren, doorstroming

Standaard mail 14 dagen maar 

vaak niet binnen termijn een 

antwoord

Oproep aan V&O om sneller en concreter te 

communiceren met de huurders

Moeilijk in contact 
over onderhoud 

woning

Snellere

dienstverlening



Opkomst:

• +/- 20 huurders

Behoefte huurders in een notendop:

• Aanpak van de schil van de woning: isoleren, 
aanpak vocht en tocht

• Zonnepanelen

• Nieuwbouw voor jongeren en (ruime) 
senioren woningen

• Tuinonderhoud

BEWONERS 
KOCKENGEN



BEWONERS 
KOCKENGEN

Verzakkingen

leiden tot 

gevaarlijke 

situaties

Kantoor 

open 2x per 

week een 

paar uur

Veel last van vocht

en tocht in 

woningen

Roerdomp is de 

leukste straat van de 

buurt! Slecht houtwerk, houtrot 

en (houten) deuren

sluiten niet of klemmen

Betere 

isolatie, 

dubbel glas

Woningen worden 

steeds duurder en 

ouder

Moderniserin

g en 

vernieuwing

Enthousiast over 

zonnepanelen

en 

verduurzaming

Onduidelijk

wat je zelf 

moet betalen 

en waarom

Oproep aan 

V&O om de 

woningen

beter te 

leren 

kennen
Keuzemogelijkheid

bij keuken, 

badkamer

Woonaanpassinge

n voor ouderen om 

langer thuis te 

kunnen wonen

Er mag wel 

een winkel

bij

Organiseren van 

een ‘opruimdag’ 

met naderhand een 

BBQ

Rotzooi en afval in 

tuinen geeft puinhoop

De jeugd 

trekt weg uit 

Kockengen 

Ruimere 

seniorenwoningen

Bewoners op 1! 

(niet de stenen)

Menu 

telefoon is 

lastig voor 

oudere 

huurders

V&O pak regie 

indien contact 

aannemer niet 

goed verloopt

Snel contact



Opkomst:

• +/- 60 huurders

Behoefte huurders in een notendop:

• Onderhoud woningen beter

• Maak planning van het onderhoud inzichtelijk

• Maak tempo met verduurzaming

• Dienstverlening: terugkoppelen en 
bereikbaarheid beter

BEWONERS 
BREUKELEN



BEWONERS 
BREUKELEN

Gevelisolatie in 
woningen

Dakgotenservice
onoverzichtelijk

Beloften zijn niet nagekomen, 
reparaties duren te lang, geen 
antwoord op reparatieverzoek

Woning tocht te veel, vreet energie

Externe partners komen 
langs zonder afspraak te 

maken (rookmelders)

Inzicht in 
planning 

zonnepanelen

Nieuwbouw bij 
gebied station op 
plek sportvelden

Wilhelminastraat dak
lekkage en kromme 

voordeuren

Woningen 
moderniseren en 

verduurzamen

Balkondeuren
verroest

Geen (planmatig) 
onderhoud aan de 

woning

Slechte isolatie, houtwerk
en stucwerk

Meer actie
vanuit V&O

Slechte terugkoppeling na 
onderzoek

Beantwoorden mail niet op tijd

Keuzemenu telefoon

Neem 
huurders
serieus! Houding 

aannemer

Onvoldoende 
bereikbaar

Wij zijn heel 
tevreden!



Opkomst:

• +/- 25 huurders

Behoefte huurders in een notendop:

• Betere communicatie en dienstverlening

• Modernisering en verduurzaming van woningen

• Woningen voor jongeren en senioren

• Aandacht voor leefbaarheid

BEWONERS LOENEN & 
VREELAND



BEWONERS LOENEN & 
VREELAND

Snelle reactie

Problemen met 
sluiten en 

beveiliging van 
deuren

Wanneer is welk huis 
aan de beurt en 

waarom?

Last van schimmel en tocht
in de woning

Zonnepanelen, 
isoleren en 

impregneren

Onderhoud
kan beter

Veroudering
woningen

Van het gas 
af en 

elektrisch 
koken

Eerder vernieuwen i.p.v. 
herstellen en reparaties

Ontevreden over 
onderhoudsbedrijf

Nieuwbouw voor 
jongeren en senioren

Gemengd 
wonen, 
ouderen 

beneden en 
jongeren boven

Het is hier fijn wonen, rustig en 
ruim gebouwd

Toezicht bij 
projecten

Geen bericht gehad over 
veranderingen in huis

Kwaliteit 
partners 
toetsen

Behoefte 
aan nazorg

Schuifpui eruit

Nieuwbouw naast de 
brandweer

Chatfunctie

Eigen krantje



WAT GAATVECHT EN OMSTREKEN DOEN MET UWINPUT? 

• Leren en verbeteren: u heeft duidelijke
signalen gegeven waar we mee aan de slag 
willen en gaan.

• Gesteund door uw input wordt nu een scherp
ondernemingsplan gemaakt.

• Ondernemingsplan geldt voor de jaren (2023 
-2028) en daarin wordt op hoofdlijnen
aangegeven wat beter moet.

• Jaarlijks wordt door de organisatie bepaald
met welke projecten en werkzaamheden die 
verbeteringen behaald gaan worden. Jaarplan
en begroting kunt u vinden op onze website.

• Met meer regelmaat u uitnodigen voor een
gesprek. Mét u – samen dus - kunnen we 
meer bereiken.

• Bedankt voor uw komst en uw input!


