
Door de maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan  
komen mensen soms in de problemen. De spanning loopt thuis op. Uw  
inkomen loopt terug en u bent bang dat er schulden ontstaan. Of u heeft  
praktische problemen, zoals over de boodschappen of de zorg voor een  
familielid. Ook kan het zijn dat u de informatie over corona niet meer begrijpt. 
Omdat het te veel en te moeilijk is. 

Voor dit soort vragen en problemen kunt u terecht bij een groot aantal  
lokale en landelijke organisaties. Zij kunnen u weer op weg helpen.  
Zodat de problemen niet uit de hand lopen. 
 
Hieronder staan per onderwerp organisaties genoemd. Deze lijst is niet helemaal 
compleet want er zijn veel organisaties en initiatieven in Stichtse Vecht. Daar zijn we 
als gemeente blij mee! De organisaties die hieronder staan kunnen u verder helpen 
of doorverwijzen.
 
Vindt u hier niet de informatie die u nodig heeft? Kijk dan eens in de 55+ gids voor 
senioren en mantelzorgers. Hierin staat nog veel meer informatie over organisaties 
die u kunnen helpen. Heeft u deze gids niet meer in huis dan kunt u deze bekijken 
op www.stichtsevecht.nl.
 

Hulp in tijden van corona

nu de Brexit nadert. U beslist met uw stem mee over 
belangrijke thema’s. Meer daarover leest u in deze 
verkiezingsspecial.

Traditiegetrouw maak ik op 23 mei weer een ronde door 
de gemeente. Ik bezoek dan een aantal stembureaus. 
Zie ik u ook?

Yvonne van Mastrigt
burgemeester 

Bent u in maart gaan stemmen voor de Provinciale 
Staten en uw waterschap? Heel goed. Net als u zijn 
veel kiesgerechtigden in onze gemeente naar het 
stembureau gegaan. Ik vind het heel mooi om te zien 
dat zoveel inwoners betrokken zijn bij de politiek. 
Bedankt dat u de moeite nam om uw stem te laten horen!

Bijna 61% ging 20 maart stemmen voor de Provinciale 
Staten. De waterschappen deden het ook goed. Waterschap 
Amstel, Gooi en Vecht behaalde een opkomst van 61% en 
het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden scoorde 
52%. Dat betekent dat de opkomst bij elke verkiezing 8% 
meer is dan bij dezelfde verkiezingen in 2015. 
Een prachtig resultaat! 

Meebepalen over de toekomst van Europa
Op 23 mei mag u nog een keer gaan stemmen. Dan vindt 
de Europees Parlementsverkiezing plaats. Ik ben benieuwd 
wat de opkomst zal zijn. Uw stem is in ieder geval weer 
zeer belangrijk. Het is uiteraard niet aan mij om te zeggen 
op wie u moet stemmen. Wel wil ik u zo goed mogelijk 
over deze verkiezingen informeren. En ik moedig u graag 
aan naar het stembureau te komen. Zeker als u denkt dat 
stemmen geen zin heeft. In onze democratie bepalen we 
namelijk met elkaar hoe het verder gaat in Europa, zeker 
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Veelgestelde vragen
Wie mag er stemmen?
Voor de Europees Parlementsverkiezing mag iedereen stemmen 
die 18 jaar of ouder is op 23 mei. U moet ook op 9 april (de dag 
van de kandidaatstelling) ingeschreven staan als inwoner van 
gemeente Stichtse Vecht. 

Wat meenemen naar het stembureau?
• Uw stempas
• Een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart). 
Zonder stempas en identiteitsbewijs kunt u niet stemmen!

Stempas kwijt of beschadigd?
Digitale of schriftelijke aanvragen moeten uiterlijk maandag 
20 mei bij de gemeente ontvangen zijn. Een persoonlijke 
aanvraag kunt u tot uiterlijk woensdag 22 mei 12.00 uur met 
een kopie van een identiteitsbewijs bij Bureau Verkiezingen 
doen op de Endelhovenlaan 1 in Maarssen. U hoeft hiervoor 
geen afspraak te maken. 

In een andere gemeente stemmen?
Dat kan! U heeft dan een kiezerspas nodig. U kunt 
op 2 manieren aan een kiezerspas komen:
•  schriftelijk aanvragen. De aanvraag moet dan uiterlijk 

maandag 20 mei door ons ontvangen zijn. Als u al een 
stempas heeft ontvangen, dan moet u deze meesturen 
met de aanvraag voor de kiezerspas. U kunt een online 
formulier hiervoor invullen;

•  persoonlijk langskomen in het gemeentekantoor. Dat kan 
zonder afspraak. Dit kunt u uiterlijk doen op woensdag 
22 mei vóór 12:00 uur. Uw stempas wordt dan ingenomen 
en u ontvangt een kiezerspas. Neem uw stempas 
en geldig legitimatiebewijs mee.

Iemand anders voor u laten stemmen?
U kunt iemand machtigen voor uw stem. Dat betekent 
dat iemand anders voor u een stem kan uitbrengen.

Woont de persoon in Stichtse Vecht?
• Geef dit aan op de achterzijde van uw stempas.
• U en de gemachtigde moeten de stempas allebei ondertekenen.
•  Geef uw stempas en uw identiteitsbewijs mee aan de 

gemachtigde. Dit mag ook een kopie van uw identiteitsbewijs zijn.

Woont de persoon buiten Stichtse Vecht?
•  U kunt iemand van buiten onze gemeente alleen voor u laten 

stemmen met tussenkomst van de gemeente.
•  Uiterlijk maandag 20 mei 2019 moet uw machtigingsaanvraag 

bij ons zijn ingeleverd.

Waar kan ik stemmen?
Op de achterkant van uw stempas staat het dichtstbijzijnde 
stembureau vermeld. 
Op www.stichtsevecht.nl/locatiesverkiezingen vindt u een 
overzicht van alle 34 stembureaus in onze gemeente. 
U kunt ook op de site zien welke goed toegankelijk zijn. 

Stem ook 23 mei 

Waarom stemmen

Stemhulp

Het Europees Parlement vertegenwoordigt u en 
andere inwoners van Europa. Nederland heeft 
26 Europarlementariërs. Elke 5 jaar mogen we 
stemmen om te bepalen wie parlementariër wordt. 

Taken Europees Parlement
Wat doet het parlement eigenlijk? Zij maakt wetten en 
controleert de Europese Commissie. Ook beslist het 
parlement mee over de begroting van de Europese Unie (EU). 
De Europese Unie werkt samen op belangrijke thema’s. 
Bijvoorbeeld: economie, landbouw, justitie, migratie, milieu, 
reizen en onderwijs. Met uw stem bepaalt u mee hoe de 
toekomst van Europa eruit komt te zien! 

Invloed van Europa op…

•  Reizen
Als EU-burger mag u vrij door de Europese Unie reizen. 
Een geldig paspoort of identiteitskaart is genoeg om naar 
andere landen te reizen die lid zijn van de EU. Dat zijn er 28! 
Reizen is belangrijk voor de inwoners en dus ook voor de 
bestuurders van Europa. De Europese Commissie steekt 
4 miljard euro in het verbeteren van de infrastructuur, 
met name in de spoorverbindingen en wegen.

•  Klimaatverandering
Het bestrijden van klimaatverandering is een belangrijk 
agendapunt voor de EU. Uiterlijk in 2050 moet de uitstoot van 
broeikasgassen in Europa helemaal nul zijn. De meerderheid 
van het Europees Parlement vindt dat lidstaten er alles aan 
moeten doen om dat doel eerder te behalen. 

•  Digitale diensten
Telefoongesprekken en datagebruik in het buitenland: dat 
kost u niks extra. Ook ‘geoblocking’ is door de Europese 
Unie opgeheven. Bestellen bij buitenlandse webshops is 
weer mogelijk en uw aanbod op streamingdiensten blijft in 
elk land hetzelfde. 

Over vele andere zaken beslist de Europese politiek. 
Denk aan kwaliteitsnormen voor kraanwater, verlofregels 
en keurmerken op producten. Nederlandse partijen hebben 
verschillende standpunten. Onder andere wat betreft Europese 
samenwerking. Er valt wat te kiezen, dus laat uw stem horen!

Op 23 mei mag u naar de stembus. Weet u al op welke kandidaat u gaat stemmen? 
Welke partij past het beste bij uw ideeën over Europa? Ontdek het op www.stemwijzer.nl
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Vanaf september leging kliko 
restafval 1 x in 4 weken in
buitengebied boven N201
De bewoners van het buitengebied boven de N201 houden hun grijze kliko voor het 
restafval. Deze wordt vanaf september 1 keer per 4 weken geleegd. De inwoners die 
dit betreft zijn hierover geïnformeerd.

Buitengebied houdt grijze kliko
De inwoners van Nigtevecht, Vreeland en Loenersloot zamelen sinds dit jaar hun 
afval omgekeerd in. In het buitengebied in het noorden van Stichtse Vecht zijn geen 
ondergrondse containers voor restafval geplaatst. 

De ervaring leert dat het grootste deel van huishoudelijk afval bestaat uit 
verpakkingsafval, GFT en oud papier. Door het omgekeerd inzamelen vermindert de 
hoeveelheid restafval sterk. Daarom wijzigt de inzamelfrequentie voor het restafval nu 
ook in het buitengebied boven de N201. De grijze kliko wordt vanaf september 1 keer 
in de 4 weken geleegd.

Tips PMD verkleinen 
Plastic afval neemt veel plek in. Gelukkig kunt u 
zelf iets aan volumebeperking doen. 

•   Haal de dop eraf, druk drinkpakken, plastic 
flessen en blikjes plat en draai vervolgens
de dop er weer op voor u ze weggooit

•   Stapel plastic bakjes in elkaar
•   Koop minder verpakkingsafval

Afvalinzameling wordt duurder
Alle inwoners van Stichtse Vecht betalen afvalstoffenheffing.
In 2020 verhogen we de afvalstoffenheffing. We leggen uit waarom.

Waar gaat dat geld naar toe?
Met de opbrengst van de afvalstoffenheffing 
betaalt de gemeente het inzamelen, 
afvoeren en verwerken van afval. De 
service die de gemeente biedt, is hoog, 
zeker in vergelijking tot de ons omringende 
gemeenten. In Stichtse Vecht betaalt u 
namelijk niets extra’s voor het ophalen van 
grofvuil en tuinzakken. Daarnaast zorgen 
we natuurlijk dat iedereen afvalbakken 
(kliko’s) heeft, we vernieuwen en breiden 
de containerparkjes uit, we hebben 
drie afvalscheidingsstations en diverse 
inzamelauto’s in beheer en personeel in 
dienst. 

De gemeente stimuleert dat afval zoveel 
mogelijk wordt gescheiden, zodat het 
opnieuw kan worden gebruikt als grondstof 
voor nieuwe producten. Het afval dat niet 
wordt gescheiden noemen we restafval. De 
verschillende soorten afval, zoals restafval 

en groente-, fruit- en tuinafval, worden 
afgevoerd naar andere bedrijven die het 
verwerken. Dit kost geld. 

Waarom stijgt de afvalstoffenheffing?
We hebben sinds 2011 de 
afvalstoffenheffing niet meer verhoogd om 
de kosten voor inwoners zo laag mogelijk 
te houden. Maar in het Regeerakkoord 
(2017) is besloten dat iedere gemeente 
een extra belasting moet betalen aan 
het Rijk voor elke ton restafval die wordt 
verbrand. Het Rijk heeft deze belasting in 
2019 meer dan verdubbeld (van € 13 naar 
€ 31). Nu kunnen we niet anders meer 
dan deze extra belasting doorrekenen 
in de afvalstoffenheffing. Met de cijfers 
die ons nu bekend zijn komt dit voor 
een meerpersoonshuishouden neer op 
een stijging van € 35,55 per jaar, een 
éénpersoonshuishouden betaalt jaarlijks 
€ 23,46 meer.

Ook maken we veel kosten voor 
afvalinzameling en –verwerking. Deze kosten 
zijn flink gestegen. Dit komt omdat de looptijd 
van langlopende contracten is verstreken. Nu 
moeten we nieuwe contracten afsluiten tegen 
hogere kosten. 

Kunnen we de stijging van de kosten 
beperken?
Hoe beter we in Stichtse Vecht ons 
afval scheiden, hoe lager de kosten van 
afvalverwerking zullen zijn. Daar kunnen 
alle inwoners een steentje aan bijdragen 
door oud papier, glas, groente-, fruit- en 
tuinafval, textiel en PMD te scheiden en 
de hoeveelheid restafval terug te dringen. 
De gescheiden opgehaalde grondstoffen 

verkoopt de 
gemeente door. 
Dit levert dus geld 
op. Hoe meer we afval scheiden, hoe meer 
inkomsten de gemeente krijgt en hoe minder 
kosten we hoeven door te belasten aan de 
inwoners.

Betaalt iedereen even veel? 
Nee. Het bedrag dat u betaalt is afhankelijk 
van de vraag met hoeveel mensen u woont. 
In onderstaande tabel ziet u wat welk 
huishouden betaalt. Net als veel andere 
gemeenten in Nederland heeft Stichtse 
Vecht aparte tarieven voor éénpersoons- en 
meerpersoonshuishoudens.

Kledingbakken
Kringkoop en De Sirkel hebben van januari 
tot en met juni al bijna 122.000 kilo textiel 
opgehaald. Inwoners brengen het zelf naar 
de kringloopbedrijven of gebruiken hier de 
boven- of ondergrondse textielbakken voor 
die door de gemeente verspreid staan. 

Mooie kleding wordt weer verkocht in de 
kringloopwinkels. Ook in onze gemeente is 
te zien dat vintage weer hip is. Al het textiel 
dat niet meer gedragen kan worden, wordt in 
grote bulken verkocht aan recycle-bedrijven 
die hier bijvoorbeeld isolatiemateriaal of 
poetslappen van maken. 

In Nederland gaat de kwaliteit van de 
ingeleverde textiel hard achteruit. Helaas 
ook in Stichtse Vecht. Dit komt vooral 

omdat mensen huishoudelijk restafval 
in de kledingbakken gooien. Vies en nat 
textiel gaat rotten, en komt dan niet meer 
in aanmerking voor recycling. Soms moet 
dan de inhoud van een hele container 
weggegooid worden! Dus steeds vaker 
verdwijnt ook een groot gedeelte van goede 
kleding in de afvalverbrandingsoven. 

Om inwoners nog bewuster te maken 
van het feit dat er echt alleen textiel in de 
kledingbakken mag, hebben we stickers 
geplakt, die alleen zichtbaar worden als je 
de klep van een container opent. Hierop 
staat: ‘Geen afval. Alleen kleding inwerpen’. 
We hopen dat we hierdoor de waardevolle 
grondstof textiel beter kunnen recyclen en 
ons restafval verminderen.

Hoe groot is uw 
huishouden?

U betaalt 
in 2020

U betaalde 
in 2019

Inwoners van 35 grote gemeenten 
in Nederland betaalden in 2019

Eén persoon € 172,28 € 148,82 € 126 tot € 352

Meer personen € 261,03 € 225,48 € 200 tot € 383

BEST-tas
Heeft u nog boeken, elektrische apparaten, speelgoed of textiel over en wilt u deze kwijt? 
Denk dan nog eens aan de BEST-tas! De BEST-tas is gratis. U kunt hem afhalen bij Kringkoop 
in Mijdrecht en De Sirkel in Maarssen.

Wat mag er in de BEST-tas?
•  Boeken: Alle boeken, geen tijdschriften
•   Electrische apparaten: Alles met een 

stekker, accu of batterij (Een frituurpan 
moet wel helemaal schoon zijn)

•   Speelgoed en knuffels
•   Textiel: kleding, schoenen (aan elkaar 

gebonden), gordijnen, lakens, dekens, 
lappenstof, tassen en riemen.

Daarnaast ook alle andere niet breekbare of 
scherpe kringloopgoederen, zoals pannen, 
kerstartikelen, keukengerei.

De spullen mogen nog bruikbaar, maar 
ook kapot zijn. De goede artikelen krijgen 
een tweede leven via de kringloopwinkel, 
de anderen worden gerecycled. Makkelijk, 
goed voor het milieu en het levert sociale 
werkgelegenheid op!

Is de BEST-tas vol?
Bel het centrale nummer 085-1045474. 
Kringkoop of De Sirkel komen de tas bij u 
afhalen. U ontvangt dan direct weer een lege 
tas van de chauffeurs.

Hulp nodig bij m’n boodschappen

Boodschappendienst van  
Welzijn Stichtse Vecht

Bel 0346 290 710

De maaltijdservice van 
Welzijn Stichtse Vecht 

Bel 0346 290 710

Handjehelpen Stichtse Vecht Bel 06 472 98 195

Hulp voor en door bewoners
Online aanmelden via www.bewoners-
stichtsevecht.nl. Welzijn Stichtse Vecht 
en Leef helpen hier zo nodig bij 

Graag Gedaan (actief in Breukelen, 
Kockengen, Nieuwer ter Aa, Vreeland, 
Nieuwersluis en Loenen)

Bel 0346 263 800

Een luisterend oor en een goed gesprek

Maak een praatje of vind een luisterend 
oor bij Handjehelpen Stichtse Vecht

Bel 06 472 98 195

Heeft u een luisterend oor, advies of 
extra hulp nodig omdat u in quarantaine 
of thuisisolatie zit? Bel het Rode Kruis

Bel 070 44 55 888 
(ma t/m zo. van 9.00 tot 21.00 uur)

Voor een luisterend oor en een goed 
gesprek per telefoon, bel de Luisterlijn

Bel 030 294 33 44 of 0900 0767 
(24 uur per dag bereikbaar)

Vind u de informatie die u nodig heeft hier niet? 

Heeft u een vraag of maakt u zich zorgen? Is het moeilijk om informatie te vinden? 
De cliëntondersteuner helpt u hier gratis bij. In Stichtse Vecht zijn 4  
organisaties voor cliëntondersteuning: 

Kwadraad (samen met Abrona en Kwin-
tes) adviseert en verwijst iedereen met 
vragen, zorgen en problemen

Bel 088 900 4000 
(ma. t/m vr. 9.00 tot 17.00 uur)

Leef: Voor iedereen maar vooral voor 
mensen met financiële problemen

Bel 06 201 360 91 
(ma. t/m vr. van 9.00 tot 18.00 uur)

Steunpunt GGZ Stichtse Vecht: Vooral 
voor ondersteuning van statushouders 
en mensen met psychische problemen

Bel 030 233 38 84 of 
06 284 151 05 
(ma. t/m do. van 9.30 tot 12.30 uur)

UW cliëntondersteuning: Vooral voor 
ondersteuning van (pleeg)ouders, 
jongeren en gezinnen met vragen over 
jeugdhulp of gezinshulp

Bel 0346 700 265 
(ma. t/m vr. van 9.00 tot 17.00 uur)

Ik heb spanning of problemen thuis, in mijn gezin of buurt

Maatschappelijk werk via Kwadraad
Bel 088 900 4000 
(ma. t/m vr. 9.00 - 17.00 uur)

Sociaal wijkteam van de gemeente
Bel 14 0346 
(ma. t/m vr. 9.00 - 17.00 uur)

Buurtbemiddeling van Kwadraad Bel 088 900 4000

Jeugdoverlast kunt u melden bij 
Jeugd-Punt

Bel 06 836 029 20

Hoe voorkom ik financiële problemen

Leef Maatschappelijke dienstverlening
Bel 06 201 360 91 (Thea Kok) of 
06 543 762 99 (Bibi Prummel)

Kwadraad
Bel 088 900 4000 
(ma. t/m vr. 9.00 - 17.00 uur)

Kijk op www.stichtsevecht.nl en ga naar het dossier coronavirus voor informatie 
over financiële steun voor ondernemers in de coronacrisis

Kijk op www.stichtsevecht.nl/werkeninkomen  

Wmo, Jeugdhulp en Sociaal Wijkteam

Heeft u hulp, zorg of ondersteuning 
nodig, bijvoorbeeld omdat u door ziekte 
of een beperking het huishouden niet 
zelfstandig kunt regelen? 
Is er jeugdhulp nodig zoals onder- 
steuning in het gezin of opvoed- 
ondersteuning? 
Zijn er meerdere problemen tegelijk? 

Bel de gemeente: 14 0346 
(ma. t/m vr. 9.00 tot 17.00 uur). 

De telefonist verbindt u door naar de 
juiste medewerker. 

Hulp voor mantelzorgers

Informatie, steun, advies en 
lotgenotencontact voor 
mantelzorgers via Steunpunt 
Mantelzorg Stichtse Vecht 

Bel 0346 290 710

Ondersteuning voor mantelzorgers via 
Handjehelpen Stichtse Vecht

Bel 06 472 98 195

Informatie van Mantelzorg NL, 
de landelijke vereniging voor iedereen 
die zorgt voor een ander

Bel 030 760 60 55

Kijk op www.stichtsevecht.nl en ga naar de informatiepagina over mantelzorgers

De dagbesteding voor kind of familielid is weggevallen, wat nu?

Onderzoek de alternatieven voor  
dagbesteding samen met:

Welzijn Stichtse Vecht (0346 290 710)
Steunpunt Mantelzorg (0346 290 710) of 
de hulp die wordt georganiseerd via 
www.bewonersstichtsevecht.nl

Voor coaching, advies of opvoedvragen 
neemt u contact op met Jeugd-Punt

Bel 06 101 020 162 (Ellis van Tilburg)

Wie helpt me om de informatie over corona te begrijpen? 

Kijk op de website www.corona.steffie.nl. Steffie legt moeilijke informatie uit over 
het coronavirus op een eenvoudige manier. De website is speciaal voor mensen 
met een verstandelijke beperking.

Meer weten? 
Op www.stichtsevecht.nl leest u meer over corona. Ook is er op deze website een 
overzicht van alle organisaties die hierboven zijn genoemd. In dat overzicht staat per 
organisatie het telefoonnummer, het mailadres en de website genoteerd. 


