Behoud en ontwikkeling van moderne en betaalbare voorzieningen
Kaders vanuit de inwoners Maarn en Maarsbergen inzake het Masterplan Voorzieningen Maarn

Inleiding
Maarn en Maarsbergen zijn dorpen met een bloeiend verenigingsleven en bijzonder
aantrekkelijke basisscholen. De inwoners zijn zeer betrokken bij elkaar en hun
woonomgeving. Goede voorzieningen zijn in dit kader van essentieel belang om de talrijke
activiteiten te blijven faciliteren.
Gelet op de huidige staat van de voorzieningen is het noodzakelijk deze te moderniseren en
geschikt te maken voor de komende 20 tot 30 jaar. De inwoners geven graag mede vorm aan
de ontwikkeling van deze nieuwe voorzieningen en nemen derhalve actief deel aan het cocreatie proces, waarin inwoners en gemeente gezamenlijk participeren.
Als uitgangspunt voor dit co-creatieproces heeft de gemeenteraad vooraf kaders gesteld aan
het op te leveren Masterplan. Omdat een co-creatieproces is gebaseerd op
gelijkwaardigheid, zijn wij van mening dat ook de inwoners van Maarn en Maarsbergen en
hun organisaties helderheid dienen te verschaffen over de kaders die vanuit de dorpen aan
het proces gesteld worden.
De Toekomst van Maarn en Maarsbergen
Hoewel er geen duidelijke prognosecijfers zijn over het inwonerstal en de samenstelling van
de bevolking in de komende 20-30 jaar mag gelet op de woningbouwnoodzaak/-ambitie
veilig worden aangenomen dat het inwoneraantal zal groeien en dat de samenstelling van de
bevolking zal veranderen. Actuele en reële prognosecijfers zijn in dit kader onontbeerlijk. De
hieraan ten grondslag liggende ontwikkelingen zijn:
• De dorpen zijn aantrekkelijk door de goede infrastructuur, het natuurschoon en de goede
voorzieningen.
• De ambitie meer woningen te bouwen in zowel Maarn als Maarsbergen
• Vooral jonge gezinnen vestigen zich de laatste jaren in de dorpen.
Bij het toekomstproef maken van de voorzieningen in Maarn zal derhalve rekening
gehouden moeten worden met een groeiende behoefte aan voorzieningen, zowel in
diversiteit als in volume.
Vitale dorpen
In het kader van het streven naar vitale dorpen is het van belang dat essentiële
voorzieningen voor alle inwoners van Maarn en Maarsbergen goed en nabij bereikbaar zijn.
Wij denken hierbij onder meer aan cultuur, sport, onderwijs, gezondheidszorg, winkels etc.
Onder de term bereikbaarheid verstaan wij niet alleen de fysieke afstand, maar ook de
financiële bereikbaarheid in termen van prijzen en contributies.
Voorwaarden aan het proces
• Wij gaan ervan uit dat de gelijkwaardigheid tussen de bewoners en de gemeente tijdens
de co-creatie te allen tijde gewaarborgd is en dat de procesleiding hier nauwlettend op
toeziet. Procesbetrokkenheid van inwoners en organisaties is gewenst.
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• Gedurende het proces zijn wij bereid de door ons gestelde kaders te heroverwegen en op
basis van goede argumenten bij te stellen. Hetzelfde dient uiteraard te gelden voor de
door de gemeenteraad gestelde kaders.
• De looptijd dient maximaal 6 maanden te bedragen, zodat na instemming van de
betrokkenen in Maarn en Maarsbergen, de huidige gemeenteraad een besluit kan nemen
over het op te leveren Masterplan. Mocht de kwaliteit van het te ontwikkelen
Masterplan meer tijd vergen, dan kan de termijn worden aangepast.
• Voortgang van het proces wordt gekenmerkt door wederzijdse overeenstemming. Dat
geldt ook bij het overgaan naar een nieuwe fase van het Routeplan.
• Gemeente en Inwoners opereren in volstrekte openheid naar elkaar teneinde het cocreatieproces een optimale kans van slagen te bieden.
Voorwaarden Masterplan
• Plangebied
Gedurende de co-creatie wordt gezocht naar de meest optimale locatie(s). Daarbij
beperken wij ons niet tot het Trompplein. Als dit tot een betere oplossing leidt hoeven
de voorzieningen niet persé op één locatie gepland te worden.
• Sportfaciliteiten
De nieuw te ontwikkelen sportfaciliteiten bieden minimaal de mogelijkheden, die nu ook
voor handen zijn en tevens geschikt zijn voor toekomstige groei van de dorpen. Dit geldt
ook voor de binnensportfaciliteiten, waarbij medegebruik door de scholen ons
uitgangspunt is.
• Dorpshuis
Het nieuwe dorpshuis is van groot maatschappelijk belang voor de inwoners en moet
voldoen aan de huidige en toekomstige capaciteitsvraag. Bij de inrichting wordt
nadrukkelijk rekening gehouden met de wensen van de huidige gebruikers.
• Woningbouw
Als woningbouw in dit kader mogelijk is, staan wij daar positief tegenover, indien:
o deze zich richt op de directe behoeften in de dorpen, waarbij wij met name denken
aan betaalbare woningen voor jongeren en aantrekkelijke appartementen voor
senioren.
o de te bouwen woningen passen bij de uitstraling van de dorpen Maarn en
Maarsbergen.
o er goed en constructief overleg plaatsvindt met de omwonenden.
o combinatie van woningbouw en voorzieningen (zoals bijvoorbeeld de scholen) de
directe functie van de voorzieningen niet nadelig beïnvloeden.
• Verkeer en parkeren
De ontsluiting van de voorzieningen, met name voor voetgangers en fietsers, en de
mogelijkheden voor parkeren vormen een integraal onderdeel van het Masterplan.
• Scholen en kinderopvang
De scholen en de kinderopvang dienen modern en op de toekomst voorbereid te worden
gerealiseerd, zowel qua bouw als qua inrichting. Samenwerking tussen de instellingen
wordt bevorderd met inachtneming van de eigenstandige verantwoordelijkheden van de
diverse besturen.
• Financiering
Opbrengsten voortvloeiend uit de ontwikkeling van de voorzieningen, zoals de
grondexploitatie worden primair aangewend ten behoeve van de te ontwikkelen
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voorzieningen. De bouwkosten van de voorzieningen als structurele last mogen niet
leiden tot een onevenredige zware druk op de exploitatie en derhalve op de huurkosten
en de contributies van de verenigingen. Mocht het binnen de hierboven gestelde
voorwaarde mogelijk zijn tevens de schuldenlast van de gemeente te verlichten, is
daartegen geen bezwaar.
Ondergetekenden, bestuur of bestuurder(s) van organisaties in Maarn/Maarsbergen, bieden
deze kaders aan om in te brengen bij de Routekaart DoeMaarnMee. Wij gaan ervan uit dat
deze kaders, in een gelijkwaardige positie t.o.v. de kaders van de Gemeente, behulpzaam
zullen zijn bij de ontwikkeling van het Masterplan voor duurzame Voorzieningen
Maarn/Maarsbergen. Deze zullen tijdens het co-creatie proces verder uitgewerkt worden,
met name in Fase C van de Routekaart, tot kaders voor de afzonderlijke voorzieningen en de
belanghebbenden daarbij. In diezelfde fase zullen de betrokken organisaties hun definitieve
standpunt bepalen volgens hun bestuurlijke regels en/of statuten.

Ondergetekenden, besturen en bestuurders van,
Bewoners Belangen Omwonenden Trompplein
Bibliotheek Z-O-U-T
Filmhuis Maarn
Kinderkledingbeurs Maarn
Lawn Tennis Vereniging Maarn
Maarn Wijzer
Mixed HockeyClub Maarn
Sport Vereniging Maarn Maarsbergen
Vereniging Bewonersbelangen Maarn Maarsbergen
Vrienden Dorpshuis De Twee Marken

Maarn, Maarsbergen, 31 mei 2021
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