Verslag Dorpsgesprek Maarn Maarsbergen op 9 juni 2015
De organisatie van het Dorpsgesprek is in handen van Dorpsberaad Maarn Maarsbergen
en de gemeente Utrechtse Heuvelrug.
Thijs Meinders treedt op als voorzitter en opent de vergadering door alle aanwezigen
(ruim 70 dorpsbewoners) hartelijk welkom te heten.
Na een toelichting door drie sprekers volgt een gesprek over onderwerpen die de
aanwezige dorpsgenoten graag op de zogenaamde Dorpsagenda willen plaatsen.
De eerste spreker is Gerrit Boonzaaijer, dorpswethouder van Maarn en Maarsbergen. Hij
benadrukt dat er in Maarn en Maarsbergen al veel burgerinitiatieven zijn. De gemeente
is erg blij met zoveel initiatiefrijke dorpsgenoten. Zo noemt hij het Maarns Beraad, een
groep van enkele verenigingen en organisaties in Maarn en Maarsbergen die spontaan is
ontstaan omdat er zorgen waren over het Centrumplan. Ook refereert hij aan het
initiatief van omwonenden van het Buntplein die hun wensen kenbaar hebben gemaakt
over ontwikkeling van dit plein, na vertrek van de noodwinkel van de PLUS. VBMM
treedt daarbij op als coördinator.
De wethouder heeft een nieuwtje: vandaag besloot het college tot verkoop van het
monumentale deel van het Raadhuis in Maarn aan de vrienden en “mede-vrienden” van
Stichting Vrienden van het Oude Raadhuis Maarn. Zo blijft dit deel openbaar
toegankelijk. De overige gebouwen rond dit monumentale deel zijn los in de verkoop.
Het oorlogsmonument blijft in bezit van de gemeente.
De gemeenteraad moet in juni dit collegebesluit nog wel bekrachtigen.
De wethouder geeft aan dat hij vanmorgen ook namens het college in Maarn was om het
“bio-poepzakje” te promoten, ter bestrijding van hondenpoep overlast.
In het kader van de transities in de Zorg heeft de gemeente een Servicepunt (sociaal
dorpsteam) ingesteld, dat te vinden is in de bibliotheek en het gezondheidscentrum in
Maarn. Overigens voeren medewerkers van dit Servicepunt ook gesprekken thuis “aan
de keukentafel”.
De tweede spreker is Lex Halsema. Hij is lid van Dorpsberaad Maarn Maarsbergen. Hij
heeft ook een droom over Maarn en Maarsbergen; dat een van zijn kinderen als jong
volwassene hier komt wonen, omdat het er mooi en fijn wonen is door voldoende
voorzieningen, activiteiten en groen.
Hij legt uit dat een aantal verenigingen en organisaties bij elkaar is gekomen toen grote
zorgen bestonden over de stagnatie van de ontwikkeling van het Centrumplan. Deze
bundeling kreeg de naam Maarns Beraad. Daarin waren vertegenwoordigd: VBMM
(verkeer en infrastructuur), OSMM (ondernemen), MMN (natuur), Gezondheidscentrum,
Seniorenplatform, Maarn Wijzer (cultuur), Seniorenplatform en Vrienden van De Twee
Marken. Mede naar aanleiding van de vraag van de gemeente om een aanspreekpunt in
Maarn en Maarsbergen te hebben, zijn alle verenigingen en organisaties in Maarn en
Maarsbergen enkele weken geleden uitgenodigd en hebben met elkaar bedacht om dit
Beraad een bredere basis en een iets formeler karakter te geven. Zo is het Dorpsberaad
Maarn Maarsbergen ontstaan. Daarbij zijn nu ook vertegenwoordigd: sport, zingeving,

onderwijs en jeugd/jongeren. Er is nu ook een betere afspiegeling van Maarn en
Maarsbergen.
Doel van Dorpsberaad Maarn Maarsbergen is elkaar te informeren en te verbinden, ter
ontwikkeling en behoud van twee vitale dorpen. Dorpsberaad Maarn Maarsbergen komt
(minimaal) vijfmaal per jaar bij elkaar in een openbare bijeenkomst. Dorpsgenoten
worden tweemaal per jaar expliciet uitgenodigd om deel te nemen. Eenmaal zal de
dorpswethouder er dan bij zijn (in het jaarlijkse Dorpsgesprek) en eenmaal zijn de
dorpsbewoners onderling bijeen (de gemeentelijke dorpscoördinator is er wel bij).
Dorpsberaad Maarn Maarsbergen bevordert samenwerking tussen lokale verenigingen
en organisaties en is aanvullend op bestaande verbanden. Met nadruk komt
Dorpsberaad Maarn Maarsbergen niet “in plaats van”.
De agenda en de notulen van Dorpsberaad Maarn Maarsbergen worden openbaar
gemaakt via de websites van Maarn Actief en de gemeente. Ook zijn agenda en notulen
te vinden in de bibliotheek. Desgewenst kan Dorpsberaad Maarn Maarsbergen een
actieteam instellen, waarin ook direct belanghebbende bewoners zullen meedoen.
De derde spreker is Rolinka van Markus. Zij is de gemeentelijke dorpscoördinator voor
Maarn en Maarsbergen. Zij is bereikbaar voor verenigingen, organisaties en bewoners,
via het algemene telefoonnummer (0343-565600) en haar emailadressen:
postbusmaarn@heuvelrug.nl en postbusmaarsbergen@heuvelrug.nl.
Zij licht de laatste dorpsagenda’s van Maarn en Maarsbergen toe.
Dorpsagenda Maarn 2014
Nr Agendapunt
Status
1 Centrumplan
In uitvoering
2 Woningbouw
Blijvende aandacht
3 24 uurs zorg/opname mogelijkheden
Moet nog worden opgepakt
4 Servicepunt
Operationeel
5 Brede school ontwikkeling / De Twee Marken (1)
In startfase
6 Jongeren opvangplek
Operationeel
7 Behoud voorzieningen
Blijvende aandacht
(1): de basisscholen komen voor de zomervakantie met een voorstel voor een Brede
school. Daarna zal breed discussie worden gevoerd met gemeente, Vrienden van de
Twee Marken, de Trommelaar en ouders van kinderen van 0-12 jaar en vele anderen. Er
zal hierover uitgebreid communicatie plaatsvinden.
Dorpsagenda Maarsbergen 2014
Nr Agendapunt
1 Sociale veiligheid
2 Verkeersontsluiting en -druk
3

Organisatie wonen, zorg en welzijn

4
5

Mersebergh als ontmoetingsplek
Werkzaamheden aan riolering

6

Ontwikkeling bedrijventerrein

Status
Verbeteringen doorgevoerd
Onderdeel diverse lopende
projecten
Operationeel via het
Servicepunt
Vraagpunt
In uitvoering (voor
planning van deelprojecten
zie website van gemeente)
In volle gang

7
8
9
10
11

Integrale gebiedsvisie
Geluidsoverlast afvalinzameling Haarweg
Informatievoorziening vanuit de gemeente
Bermbeleid
Herplant bomen langs snelweg

In startfase
Onoplosbaar
Verbeterd
Beschikbaar op website
In uitvoering

Vervolgens geven Dorpsberaad Maarn Maarsbergen en de gemeente een aanzet tot een
nieuwe integrale Dorpsagenda Maarn Maarsbergen 2016:
 Toekomstige gebiedsvisie Maarn en Maarsbergen
 Centrumplan (met name omgeving + parkeren)
 Woningbouw
 24 uurs zorg en opname mogelijkheden
 Brede school ontwikkeling in het dorpshuis De Twee Marken
 Sociale veiligheid
 Verkeerssituatie Maarsbergen
 Oude gemeentehuis van Maarn
 Oude gemeentewerf van Maarn
Na de drie presentaties reageren de aanwezige dorpsgenoten op de presentaties en de
aanzet tot de nieuwe dorpsagenda.
Vraag of klacht van een bewoner
Elke bewoner kan een vraag of klacht op eigen wijze kwijt, bijvoorbeeld via een
vereniging of organisatie in Maarn en Maarsbergen, Dorpsberaad Maarn Maarsbergen,
de dorpscoördinator, een andere gemeentelijke ambtenaar, de dorpswethouder, de
websites van de gemeente of Maarn Actief. Er is geen formele procedure. Belangrijk is
dat de vraag goed opgepakt wordt en dat wordt teruggekoppeld.
Digitaal netwerk
Een gemeentebrede werkgroep is bezig om een digitaal netwerk te kiezen waarmee op
gebruiksvriendelijke wijze vraag om hulp en aanbod gekoppeld worden. Wellicht dat dit
platform ook andere informatie over Maarn en Maarsbergen zal bevatten.
Overigens bestaat nu al de website van Maarn Actief.
Als extra mogelijke onderwerpen voor de dorpsagenda worden genoemd:
1. Hoogspanningskabels bij kinderopvang
De dorpswethouder zegt toe dit onderwerp in de gemeente te gaan bespreken en
erna terug te koppelen.
2. Snelweg A12
De gemeente heeft bij Rijkswaterstaat bezwaar gemaakt tegen de verhoging van
de maximum snelheid naar 130 km/uur. Op 12 augustus volgt een hoorzitting bij
de Raad van State. De dorpswethouder gaat na wanneer onderzoek naar fijn stof
zal plaatsvinden en koppelt daarover terug. De geluidsbelasting vraagt ook
aandacht.
3. Integraal kindcentrum 0-12 jaar

Het streven is om alle kinderen van 0-12 jaar onder één dak (van het dorpshuis)
te brengen en de kinderen zo snel mogelijk te verplaatsen van de huidige locatie
van De Trommelaar. (Dit past binnen de 'Brede School-ontwikkeling)
4. Woningbouw voor starters
VBMM houdt rekening met deze wens bij verschillende bouwlocaties. Bij het
Centrumplan bleek de wens niet realiseerbaar. De wens van dergelijke
woningbouw bestaat ook voor het Buntplein.
5. Woningbouw voor senioren
Het Seniorenplatform organiseert dit najaar een Maarns initiatief voor een
studiebijeenkomst over nut en noodzaak van senioren-woningen, met ook
aandacht voor aanpassingen van bestaande woningen en mantelzorg.
6. Regionale afstemming gebiedsvisie
Door grensoverschrijdende elementen, zoals Henschotermeer en het
buitengebied van Maarsbergen is bij de ontwikkeling van de integrale
gebiedsvisie afstemming nodig met aangrenzende gemeenten, zoals Woudenberg
en Scherpenzeel.
7. Tankstations naar het buitengebied
De wens is dat alle tankstations in Maarn en Maarsbergen worden verplaatst
naar de buitengebieden.
8. Fietsveiligheid
Er bestaan meerdere punten die onveilig zijn voor fietsers naar scholen en
sportvoorzieningen (een inventarisatie is als eerste nodig).
9. Aantrekken van jonge bewoners en jonge ondernemers
Door een goede combinatie van groen en voldoende voorzieningen kunnen
Maarn en Maarsbergen nog aantrekkelijker worden gemaakt voor nieuwe jonge
bewoners en vestiging van nieuwe jonge ondernemers.
10. Maaibeleid
Het maaien van groenstroken kan beter.
11. Onderhoud van de openbare begraafplaats
Het onderhoud kan beter.
12. Onderhoud van de openbare ruimte rond scholen en het dorpshuis
Het onderhoud kan beter.
13. Verkeersveiligheid rond tunneltje Bakkersweg
De dorpswethouder zegt informatie toe over planning van uitvoering van
maatregelen ter verhoging van de verkeersveiligheid.
14. Welzijnsbeleid in de praktijk

De gevolgen van de decentralisaties van taken in het sociale domein van rijk (en
provincie) naar gemeente voor de dagelijkse praktijk zijn nog niet duidelijk. Dit
vraagt een stevige vinger aan de pols, ook of juist op lokale schaal.
15. Ruiten van spoorwegovergang bij oprit Maarn
Deze ruiten zou ProRail schoon moeten houden. ProRail heeft al aangegeven hier
geen prioriteit aan te geven.
16. Bermenbeleid
De gemeente kan verkoop van openbare groenstroken aan particuliere eigenaren
(weer) stimuleren.
17. Snelheidscontrole binnen de bebouwde kom
Onder meer op de Ted Visserweg en de Vinkenbuurtweg kunnen (incidentele)
snelheidscontroles worden uitgevoerd, omdat hier de limiet van 30 km/uur
regelmatig ruimschoots wordt overschreden.
18. Diverse aandachtspunten van een zeer betrokken dorpsgenoot
Zie bijlage.
Een van de aanwezigen waarschuwt voor een te grote hoeveelheid aan onderwerpen op
de agenda. Hij adviseert als randvoorwaarde op te nemen om het onderwerp pas op de
agenda te plaatsen als minimaal vijf dorpsgenoten actief aan het punt willen bijdragen.
Dorpsberaad Maarn Maarsbergen maakt een voorlopige ordening van alle genoemde
onderwerpen voor de nieuwe dorpsagenda.
Het noemen van een onderwerp in dit Dorpsgesprek is dus geen garantie dat dit
onderwerp ook echt op de Dorpsagenda komt.
Dorpsberaad Maarn Maarsbergen en gemeente Utrechtse Heuvelrug maken de
definitieve dorpsagenda, inclusief actiehouders en tijdsplanning. Overigens is hierbij
nadrukkelijk afstemming en besluitvorming nodig binnen de ambtelijke gemeentelijke
organisatie, het college van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad.
Via verschillende websites (onder meer van de gemeente en Maarn Actief) houden
Dorpsberaad Maarn Maarsbergen en de gemeente de dorpsgenoten van Maarn en
Maarsbergen op de hoogte van de voortgang.
Allen worden bedankt voor hun aanwezigheid en constructieve inbreng.
De avond sluit af met een hapje en een drankje van de gemeente.

