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Fractal.  
Een onafhankelijk journalist met een eigen inzicht, een eigen mening, soms wat eigenwijs   

maar wel met een eigen verhaal. Het staat eenieder vrij om Blogs en reportages in zijn geheel 

te publiceren of te delen en te gebruiken met bronvermelding. 
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Beste Lezers, 

 

Manhattan aan de Vecht 
 

Het gaat dan toch gebeuren in Maarssen-

Dorp. De staatsliedenbuurt is een locatie 

waar de flats en de lage, zogenaamde 

seniorenwoningen, worden gesloopt om 

uiteindelijk plaats te maken voor 

flatgebouwen van wellicht 6 of 7 etages 

hoog en dat allemaal om asielzoekers en 

Oekraïners te huisvesten met alles wat 

maar nieuw van Ikea te vinden is en in de 

nieuwe huizen passen.  

 

Uw kinderen wachten al 14 

jaar op een woning?? 
 

 

Ook de huurders van de garageboxen 

onder de flatgebouwen worden zeker in de 

steek gelaten door, uiteindelijk, de 

burgemeester en zullen op termijn de 

garageboxen leeg moeten maken. 

Ze krijgen daar niets voor terug wat de 

contracten ook vertellen. Na de hoge 

flatgebouwen en de seniorenwoningen 

zullen wellicht de andere 

eengezinswoningen in de Staatsliedenbuurt 

aan de buurt komen om gesloopt te 

worden en te vervangen voor hoogbouw. 

Dat is dan ook de reden dat de beloofde 

renovaties uitblijven. 

Net zoals Ministerpresident Rutte en het 

kabinet maar blijven roepen, komen de 

gemeentes en Portaal bij mij over met de 

diezelfde gedachten als het hoogverraad 

van het kabinet… Build Back Better van het   

    World  Economic  Forum  
en daar mag je het dus ook rustig mee 

vergelijken. Maar ook zij zullen weten dat 

de woningnood slechts met 0,001% zal 

terugnemen en veranderen Maarssen-Dorp  

in een verdrietige buurt van hoogbouw wat 

het dorpse karakter zal vernietigen, 

kortweg, de getto’s van Manhattan aan de 

Vecht. 

Nu ook de andere flatgebouwen van 

Portaal de balkons gevaarlijk zijn gebleken 

dan rest mij niet anders te zeggen dan 

begin dit verhaal opnieuw te lezen.  

 

Ook de Zeeheldenbuurt in Maarssendorp 

van Portaal zal ook over een kleine tien 

jaar aanstalten worden gemaakt om 

gesloopt worden en plaats te maken voor 

nog meer asielzoekers en wat al niet meer. 

Tel daarbij de hoogbouw op in 

Maarssenbroek, 16 tot 17 etages, en ik 

wens u veel woonplezier in Stichtse Vecht.

 

 

Succes,  

Fractal   


