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Voorwoord
In deze tussentijdse verslaglegging zijn de resultaten van de vragenlijsten
uit de themaweek Doe Maarn Mee geordend. De vragenlijsten hebben als
doel om de meningen, wensen en ideeën op te halen op de vier thema’s
groen, sport, wonen en cultuur & vrije tijd.
Er zijn in totaal 700 vragenlijsten ingevuld.
215 vragenlijsten voor het thema groen
172 vragenlijsten voor het thema sport
172 vragenlijsten voor het thema wonen
141 vragenlijsten voor het thema cultuur & vrije tijd
Deze aantallen zijn niet representatief voor Maarn & Maarsbergen maar
geven toch een beeld wat er breed leeft. Daar zijn de vragenlijsten voor
bedoeld. Als er met een brede dorpsontwikkeling aan de slag wordt
gegaan is het van belang om eerst het sentiment te peilen op de gedeelde
belangen voordat de deelbelangen aan bod komen. Ook sporen we met
deze vragenlijsten de dorpsgenoten in Maarn en Maarsbergen aan om na
te denken over deze thema’s die centraal staan in de toekomst van de
voorzieningen.
Deze verslaglegging dient als startpunt voor de themagroepen welke
in september 2021 zullen starten. In de themagroepen gaan we in
discussie over de thema’s in relatie tot de toekomst van de verschillende
dorpsvoorzieningen. In deze verslaglegging staat geen analyse van de
uitkomsten van de vragenlijsten. De deelnemers in de themagroepen
zullen die analyse zelf maken.
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Verantwoording
De co-creatie heeft als doel om gezamenlijk tot een masterplan te komen.
Om de meningen van zoveel mogelijk inwoners in Maarn en Maarsbergen
mee te nemen in de planvorming, is ervoor gekozen eerst een aantal
vragen voor te leggen aan alle inwoners. Hierna zullen themagroepen met
bewoners en medewerkers van de gemeente Utrechtse Heuvelrug proactief
aan de slag gaan met de planvorming in volgende fases. De resultaten van
de vragenlijsten geven wij mee aan de themagroepen, zodat zij een breder
beeld kunnen vormen dan hun eigen perspectief. Daarnaast zullen we
deelnemers ook vragen zich te verdiepen in andere informatie die relevant
is voor de thema’s.
Wij hebben via WhatsApp, telefonisch en per e-mail tussen 5 en 10
commentaren op de vragenlijsten binnengekregen. Een aantal ronduit
positief en een aantal met opbouwende kritiek. De meeste reacties
kwamen binnen op het feit dat er maar 1 sport gekozen kon worden bij de
vragenlijst sport. Dat was inderdaad jammer en konden we helaas niet
meer aanpassen.
Bij het formuleren van de vragen hebben wij getracht deze zo neutraal
mogelijk te formuleren. Dit is niet altijd goed gelukt en een enkele keer
is een vraag anders beleefd dan wij voor ogen hadden. Bijvoorbeeld bij de
vraag “Vind jij het belangrijk dat de sporthal op zijn huidige plek blijft?”
is ons ter ore gekomen dat dit door enkelen geïnterpreteerd is als een
peiling of de sporthal buiten Maarn kon komen te staan. Wij bedoelden op
een andere plek in Maarn. Enkele vragen zijn ook als sturend ervaren. Wij
hebben geprobeerd om positief te formuleren, ook bij vragen die gevoelig
zijn. De antwoorden op vragen die, om welke reden dan ook, een negatieve
emotie oproepen kunnen een duidelijk en belangrijk signaal zijn voor de
volgende fase.
Ook hebben we als commentaar gekregen dat er niet altijd een afgewogen
keus gemaakt kon worden. De antwoorden op de meeste vragen zijn
immers niet zo zwart-wit. We hebben zo veel mogelijk geprobeerd toe te
voegen “anders, nl..”, misschien hadden we dit meer moeten doen. Er is
overigens weinig gebruik gemaakt van de optie “anders, nl..”
De open vragen geven ruimte om een mening of idee weer te geven
en meer nuance te geven. Deze zijn om die reden ook moeilijker te
interpreteren en te verwerken. Er zijn veel en uitgebreide reacties gegeven
bij de open vragen. Dat is fijn want dat geeft aan dat het onderwerp leeft.
De beelden bij de vragen werden ook door enkele mensen suggestief
gevonden of in sommige gevallen misplaatst. We hebben bewust beelden
gebruikt bij de vragen. Dit is om de vraag toegankelijker en begrijpelijk
te maken. Daarnaast spreek je met beelden ook een ander deel van
de hersenen aan. Voor degenen die aanstoot hebben genomen van de
beelden, onze excuses, dat is natuurlijk niet de bedoeling.
Wij (Urban Sync) trekken geen conclusies uit de binnengekomen data, dit
is aan de deelnemers van de co-creatie zelf. In de themagroepen zullen
de deelnemers alle resultaten verder uitdiepen en met behulp hiervan
concrete uitgangspunten opstellen. Wanneer (een van) de themagroepen
behoefte heeft aan een nader onderzoek binnen of buiten de resultaten
van de vragenlijsten, dan ondersteunen wij hen graag. Denk bijvoorbeeld
aan een analyse van de antwoorden op een open vraag of het consulteren
van een specialist bij Urban Sync.
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Hieronder een korte opsomming waar wij tegen aan gelopen zijn en waar
we reacties op hebben gekregen:

Themadag groen
•

Na de eerste dag hebben we de vragenlijst omgezet van de tool Riddle
naar de tool Typeform. In eerste instantie vanwege problemen met
toegang tot de website. Later bleek ook dat de antwoorden op open
vragen van Riddle niet op een juiste manier zijn beheerd door dit
platform. Deze zijn helaas verloren gegaan, en kunnen ook niet meer
worden teruggehaald. We hebben degenen die de open vraag op de
eerste dag beantwoord hebben opnieuw in de gelegenheid gesteld om
de vragen te beantwoorden.

Themadag sport
•

•

•

•

Vraag 2: Welke sport(en) beoefen jij graag? Bij de open vraag naar de
sporten die je doet, zijn wij vergeten de knop aan te zetten die het
mogelijk maakt om meerdere antwoorden te geven. Gelukkig zijn deze
antwoorden behoorlijk goed af te leiden uit de volgende open vraag:
Waar sport jij graag? De meeste mensen hebben hier alsnog benoemd
welke sporten zij doen én waar zij die beoefenen.
Suggestieve vragen. Wij hebben gevraagd: Vind jij het belangrijk dat
de sporthal op zijn huidige plek blijft?. Wat wij wilden weten was:
kan deze ook naar een andere locatie bínnen Maarn of Maarsbergen
verplaatst worden? Wij begrijpen dat een aantal bewoners deze vraag
anders hebben begrepen. Deze vraag ligt gevoelig omdat er eerder
geluiden zijn geweest om de sporthal uit Maarn/Maarsbergen te
sluiten en te moeten reizen naar de sporthal in Driebergen of Doorn.
Dit is niet waar wij op doelden.
Vraag 7 stelde “De sporthal heeft op dit moment overcapaciteit”. Dit
zou gebleken zijn uit een onderzoek dat door de gemeente Utrechtse
Heuvelrug is uitgevoerd. We hadden dit niet zo moeten stellen. We
weten dat hier discussie over is en dat dit onderzoek bijvoorbeeld
alleen naar het aspect ‘sporten’ heeft gekeken en niet naar de andere
manieren waarop de sporthal wordt gebruikt. Niettemin heeft de
vervolg vraag: “Vind jij dat de sporthal voor meer activiteiten gebruikt
kan worden?” veel antwoorden opgeleverd.
Vraag 18. Waarom hield jouw kind op met sporten en waarom?
Deze vraag was natuurlijk alleen maar van belang als de kinderen
inderdaad gestopt waren.

Themadag cultuur & vrije tijd en themadag wonen
Hier hebben wij geen specifieke reacties op gekregen.

Vanwege de omvang van de antwoorden van de open vragen, is in bij
elke open vraag een klein deel van de antwoorden te zien bij de
resultaten. Zo blijft het document leesbaar. Alle antwoorden op
de open vragen staan op pagina’s 62 tot en met 160.
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Context
Maarn en Maarsbergen zijn sterke gemeenschappen en willen dat
blijven. Daar horen woningen én goede voorzieningen bij, zoals scholen,
kinderopvang, bibliotheek, sportvoorzieningen en een plek om elkaar te
ontmoeten, zoals het dorpshuis. Om deze voorzieningen te behouden en
te versterken voor de toekomst is een nieuw plan nodig. Een plan waarin
gebiedsontwikkeling plaatsvindt in samenspraak met alle betrokken
partijen. Niet alleen de gemeente en projectontwikkelaars, maar ook
bewoners en organisaties in Maarn en Maarsbergen.

Hoe krijgen we dat samen voor elkaar?

Co-creatie is een manier van samenwerken, waarbij alle deelnemers
invloed hebben op het resultaat van dit proces. Bewoners en organisaties
in Maarn en Maarsbergen willen niet alleen geïnformeerd worden, maar
ook worden betrokken en uitgenodigd om mee te denken bij het maken
van plannen voor toekomstige voorzieningen. De bewoners weten vaak
heel goed wat wel en niet werkt in een dorp. Co-creatie is een middel om op
een democratische manier tot het gewenste doel te komen. Door samen
te werken tussen alle belangen in de dorpen kan gezamenlijk gezocht
worden naar de beste oplossingen voor de voorzieningen in Maarn en
Maarsbergen.
Co-creatie bij een complex vraagstuk zoals DoeMaarnMee is een
ingewikkeld proces. Door de veelheid van onderwerpen (zo’n beetje alle
voorzieningen in de dorpen) en het hoge ambitieniveau (een uitgewerkt
Masterplan) is het een uitdaging voor ons allemaal om dit naar de
eindstreep te brengen. Een co-creatieproces van dergelijke omvang is
uniek.

Wat is er al gebeurd?

DoeMaarnMee is ontstaan uit eerdere planvorming om het bestaande
dorpshuis de Twee Marken, de sporthal, de beide basisscholen en de
kinderopvang in één nieuwbouwplan te bundelen op het Trompplein (het
MFA-plan). Dit plan stuitte in de zomer van 2019 op kritiek van een aantal
dorpsbewoners die zich onvoldoende betrokken voelde bij het maken
van de plannen. Een groep dorpsbewoners nam vervolgens het initiatief
voor een bredere aanpak waarbij alle dorpsbewoners betrokken kunnen
zijn. Een aanpak waarbij samen wordt gewerkt aan een masterplan
voorzieningen voor Maarn en Maarsbergen. Hieruit is Doe Maarn Mee
ontstaan en is een procesplan gemaakt. Dit procesplan is door de
gemeenteraad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug vastgesteld.
Vanaf begin 2021 heeft Sanne Botterweg als onafhankelijk
procesbegeleider met mensen en organisaties in Maarn en Maarsbergen
gesproken en met hen een plan van aanpak geschreven voor Doe Maarn
Mee. In dit document wordt een route naar het masterplan uitgelegd.
Eerder dit jaar hebben al enkele publieke activiteiten plaats gevonden. Op
19 juni 2021 was de promodag, om het project breed onder de aandacht
te brengen bij inwoners van de dorpen. Voor jong en oud werden ijsjes
uitgedeeld en stond een team klaar met meer informatie over het traject.
Op woensdag 23 juni 2021 vond de digitale startbijeenkomst plaats.
Tijdens de startbijeenkomst zijn geïnteresseerden geïnformeerd over de
bedoeling van het traject en de rol van de daarop volgende themaweek.
Bovendien werden geïnteresseerden opgeroepen om deel te nemen.
Van 28 juni t/m 1 juli was de themaweek. Op iedere dag stond een ander
thema centraal. Met hulp van online (interactieve) vragenlijsten hebben
we meningen, wensen en ideeën opgehaald.
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Wat is de volgende stap?

Nadat we breed informatie hebben opgehaald tijdens de themaweek (fase
A), gaan wij nu in de themagroepen deze resultaten verder uitdiepen naar
concrete uitgangspunten (fase B).
Vanaf 2 september 2021 vinden themagroepen plaats. In die themagroepen
zullen de deelnemers zich buigen over de thema’s in relatie tot de
(her)ontwikkeling van de voorzieningen. Samen zullen zij uitgangspunten
formuleren die van belang zijn bij het realiseren en behouden van de
dorpse voorzieningen op het Trompplein, Breeschotenlaan, Planetenbaan
en Buurtsteeg (rondom de sportvelden). Iedereen die interesse heeft is
welkom, meld je aan als deelnemer via www.doemaarnmee.nl
In de volgende fase C (vanaf oktober 2021) worden er scenario’s gemaakt
aan de hand van de uitgangspunten van fase B.
Denkers en doeners uit Maarn & Maarsbergen zullen samen met
medewerkers van de gemeente de koppen bij elkaar steken om de plannen
concreter te maken. Wat komt waar en wat kan wel en niet samen.
Uiteindelijk komt er een Masterplan waarin alle plannen verwerkt zijn.

‘‘

In dit traject van co-creatie willen we met elkaar, gemeente én
gemeenschap, een plan (“Masterplan”) maken waarmee we laten zien hoe
we zo compleet mogelijk aan deze behoeftes tegemoet kunnen komen en
hoe we daarmee ook de bouw van woningen in Maarn mogelijk maken.
– procesplan DoeMaarnMee

”
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Tot slot
Wij willen iedereen die de vragenlijsten heeft ingevuld heel hartelijk
bedanken voor de bijdragen. We hopen dat de vragen hebben aangezet
tot nadenken en tot mee willen doen. Zoals aangekondigd komt nu fase B
met de themagroepen. Het is nu mogelijk om je in te schrijven voor deze
themagroepen op www.doemaarnmee.nl. Ze vinden plaats in de maand
september op donderdagavonden.
Met positieve energie bouwen we voort. Het is nu namelijk tijd voor de
volgende fase van de reis en de bestemming: een Masterplan. Het gaat een
spannende periode worden en er zullen vast een aantal pittige gesprekken
gevoerd worden. Tegelijkertijd is het een unieke kans om met elkaar vorm
te geven aan de toekomst van belangrijke voorzieningen in Maarn en
Maarsbergen, voorzieningen waar straks iedereen zijn steentje aan heeft
bijgedragen.
Via www.doemaarnmee.nl blijf je op de hoogte en kun je zien hoe en
wanneer je mee kunt doen.
Doe Maar(n) Mee!
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Groen
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Doe Maarn Mee themadag groen
296 antwoorden

Doe Maarn Mee Themadag groen
In dit hoofdstuk staan alle enquête vragen inclusief de ingezonden
antwoorden. Deze enquête heeft 296 antwoorden ingezonden gekregen.
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Hoe belangrijk vind jij groen?
293 van 296 mensen hebben deze vraag beantwoord
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Voor welke activiteit(en) bezoek jij het bos?
269 van 296 mensen hebben deze vraag beantwoord

Wandelen

. / 251 antw.
93.2%

Sporten

. / 134 antw.
49.8%

Dieren observeren

.
43.6%

Kinderen spelen

. / /120 antw.
44.6%

De hond uitlaten

.
29.0%

/ 78 antw.

.
4.5%

/ /12 antw.

Other

//117 antw.

uitstapjes
rust & reflectie & ontspanning
Educatie jong en oud + fietsen
Mentaal ontspannen

https://047qs9jkgt0.typeform.com/report/NHPVDnLx/3q2ikYccd1xYTBXE
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Wat voor soort straat vind jij het prettigst?
257 van 296 mensen hebben deze vraag beantwoord

Groene straat zonder stoep

. // 141 antw.
54.3%

Groene woonstraat

25.9%
. //69 antw.

Straat met stoep en groen

18.9%
. / 51 antw.

.
0.9%

Straat met parkeren

4

58

// 3 antw.

Wat vind jij belangrijker, een eigen tuin of gedeeld groen?
245 van 296 mensen hebben deze vraag beantwoord

. //202 antw.
82.0%

Een eigen tuin

.
18.0%

Gedeeld groen

https://047qs9jkgt0.typeform.com/report/NHPVDnLx/3q2ikYccd1xYTBXE

view_mode=print

// 43 antw.
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Waar kom je het vaakst?
Vind alle antwoorden op de open vragen vanaf pagina 62.
Polbos

Drosteeg

Koeheuvels, achter het sportveld in Maarn

T Hoogt, Koeheuvels, Maarnse Grindweg

Landgoed Anderstein

De Pol

Zanderij Maarn

Koehoeveuvels met aangrenzend groen

Alle groene plekken rond Maarn, tussen
Leusden, Austerlitz, Driebergen, Doorn,
Leersum.
rondje om het meertje bij de zandafgraving

Regio rondom het ecoduct Maarn

Maarn
De pol Zuid, Huis te Maarn..
Koeheuvels
wandelrondje van Trompplein naar
Groenlinglaan
koeheuvels via Droststeeg naar
Schapendrift en via bos bij ted visser terug
Bossen
Huis te Maarn, Maarnse Berg,
naar droststeeg.
weilandengebied richting Henschotermeer
koeheuvels
Koeheuvels, schapendrift, Anderstein
Droststeeg/Schapendrift
Kaapse bos
Bos om Henschotermeer
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Bossen rond Maarn
Kaapse Bossen
Dwarsweg, Meentsteeg, Anderstein
Landgoed Huis te Maarn
Buurtsteeg/ Maarnse Grindweg
Koeheuvels en boslaan
Koeheuvels
De Hoogt
De Hoogt
het bos rond huis Maarn

Bos achter meentsteeg/bij vennetje

Koeheuvels, bos, landgoed maarsbergen,
Kaapse bossen

Droststeeg enomgeving

Koeheuvel

Heicop/Poortsebos, Koeheuvels

Anderstein

Welk groen op het Trompplein, rondom De Ladder, bij de voetbalvelden en bij de hockeyvelden
en tennisbanen is voor jou van grote waarde?
Vind alle antwoorden op de open vragen vanaf pagina 62.

Trompplein

alle groen

Het bosgebied de bomen dus, de vijvers
in de omgeving van de ladder zijn ook
belangrijk voor de afwisseling

De ladder

Groenstrook bij Planetenbaan
trompplein en ladder: afwisselend
bloemrijke kruidlaag en middelhoge
struiken sport: windvangende hogere bomen
Omgeving voetbalvelden. Maar ik zou geen
probleem hebben met 2-laags bebouwing op
de bestaande lokatie. Voor alle plekken geldt
wat mij betreft dat er alles aan gedaan moet
worden om bestaand groen te behouden.

de hoge oude bomen en openplekken en
mooie doorkijkjes
votbalvelden
Rondom hockey
Trompolein, als de school hier weer komt
zou een natuurschoolplein wel fantastisch
zijn ! Met een grote moestuin en een
bloemenpluktuin , klimbomen etc.
Bomen
Geen van allen

De omzoming met bomen van het
Trompplein en de ladder; de Schapendrift en
de begrenzing van het golfterrein

Hockeyvelden

Trompplein

Oude bomen/bos

trompplein

Hockeyvelden, tennisbanen, scholen

Voetbalvelden tegen de bosrand, mooi
wandelgebied daar, rust

Bomen

Alles

Hockey en Tennisbanen
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Welke groene inrichting bij de voorzieningen heeft jouw voorkeur?
252 van 296 mensen hebben deze vraag beantwoord

Een rustige tuin

.
26.5%

// 67 antw.

Een groene ontmoetingsplek

.
18.8%

// 47 antw.

Een klimaattuin

.
17.4%

// 44 antw.

Een speeltuin

.
17.4%

// 44 antw.

Een groen terras

. //38 antw.
15.0%

Een groen hofje

.
4.9%

Other

.
0.0%

https://047qs9jkgt0.typeform.com/report/NHPVDnLx/3q2ikYccd1xYTBXE

view_mode=print

/ /12 antw.

// 0 antw.
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Welke speeltuin heeft jouw voorkeur?
254 van 296 mensen hebben deze vraag beantwoord

Doe Maarn Mee themadag groen
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Speeldernis

. / 155 antw.
61.5%

Semi natuurspeeltuin

30.2%
.

/ 77 antw.

Speeltuin met toestellen

8.3%
. //22 antw.

Speeltuin met verharding

0.0%
. //0 antw.

15-07-2021 15
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Welke groene woonstraat heeft jouw voorkeur?
257 van 296 mensen hebben deze vraag beantwoord

Straat met bomen

. / 153 antw.
59.6%

Straat met bloemen

. // 53 antw.
20.5%

. // 45 antw.
17.5%

Woonstraat

.
2.4%

Straat met plantvak

https://047qs9jkgt0.typeform.com/report/NHPVDnLx/3q2ikYccd1xYTBXE

// 6 antw.

view_mode=print
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Wat vind je belangrijker? Moeten we gebruik kunnen maken van het groen, of moet
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Wat vind je belangrijker? Moeten we gebruik kunnen maken van het groen, of moet
het groen goed zijn voor de ecologie?
249 van 296 mensen hebben deze vraag beantwoord

Doe Maarn Mee themadag groen

11

Groen voor de ecologie

. / 143 antw.
57.6%

Gebruik maken van groen

. / /106 antw.
42.4%

15-07-2021 15
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Wat vind je belangrijker? Een groene ontmoetingsplek of een groene rustige plek
van

view_mode=print
mensen hebben deze vraag
beantwoord

296
255
https://047qs9jkgt0.typeform.com/report/NHPVDnLx/3q2ikYccd1xYTBXE

Pagina 6 van 8

Een groene rustige plek

. / 149 antw.
58.6%

Een groene ontmoetingsplek

. / /106 antw.
41.4%
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Welke vorm van duurzaam bouwen heeft jouw voorkeur?
236 van 296 mensen hebben deze vraag beantwoord

. / 140 antw.
59.5%

Natuurinclusief bouwen

Nul op de meter

. // 44 antw.
18.7%

Circulair bouwen

. / 31 antw.
13.0%

Van hout bouwen

. / 19 antw.
7.9%

Other

. // 2 antw.
0.9%

Een combinatie van hout en nul op de meter
combinatie A,B,C,D
combinatie
combinatie
combinatie
combinatie
combinatie
combinatie

https://047qs9jkgt0.typeform.com/report/NHPVDnLx/3q2ikYccd1xYTBXE

view_mode=print
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Wat vind je belangrijker? Willen we buiten de rode contour bouwen? Of liever de groene
omgeving beschermen en zo veel mogelijk bouwen in de kern van Maarn?
Vind alle antwoorden op de open vragen vanaf pagina 62.
Trompplein
Het bosgebied de bomen dus, de vijvers
in de omgeving van de ladder zijn ook
belangrijk voor de afwisseling
Groenstrook bij Planetenbaan
trompplein en ladder: afwisselend
bloemrijke kruidlaag en middelhoge
struiken sport: windvangende hogere bomen
Liever
helemaal
niet bouwen.
Maarn
vol.
Omgeving
voetbalvelden.
Maar
ik zouisgeen
probleem
hebbenmogelijk
met 2-laags
bebouwing
op
Uiteraard zoveel
binnen
de
de
bestaande
lokatie.
Voor
alle
plekken
geldt
bebouwde kom, maar dan moet het wel
wat
betreftzijn
dat om
er alles
aan
gedaanaan
moet
reeelmij
haalbaar
op die
locaties
worden
om
bestaand
groen
te
behouden.
de woningbehoefte te voldoen. Anders
geclusterd
buiten
huidige
De
omzoming
metde
bomen
vanrode
het contour
bouwen.
Trompplein
en de ladder; de Schapendrift en
de
begrenzing
het golfterrein
buiten
de rode van
contour.
Trompplein
buiten de rode zone ook
trompplein
Beide. Maarn moet meer huizen krijgen
Voetbalvelden
de bosrand, mooi
Binnen de rodetegen
contour
wandelgebied daar, rust

Bouwen primair in de kern en daarnaast
erbuiten
Kern is al vol genoeg....als daar wordt
gebouwd gaat het ook ten koste van groen.
Niet doen !
Groene omgeving beschermen
Niet bouwen buiten de rode contouren
Nee, niet buiten de rode contouren bouwen
Nee
Groene omgeving
Onderzoeken om ook buiten de rode contour
te bouwen
Binnen stedelijk gebied
In de kern bouwen
Nee niet erbuiten
Het groen beschermen en zoveel mogelijk
binnen de kern bouwen
Binnen de rode contour
Beide moeten mogelijk zijn
Sowieso meer bouwen

14

Wat is jouw droom voor het groen in Maarn en Maarsbergen? Wat wil je behouden voor de
volgende generatie(s)? Wat wil je veranderen voor de volgende generaties?
Vind alle antwoorden op de open vragen vanaf pagina 62.
Het groen zeker behouden en verzorgen,
maar niet ten koste van alles. Het moet
mogelijk zijn woningbouw en een groene
omgeving te combineren.
Behoud van het gehele tuindorp inclusief
alle bomen.
Het groene karakter, met de huidige balans
tussen rood en groen, behouden, ook bij
uitbreidingen (woning)bouw
een rustgevende mix van bloemrijke
kruidlaag, struiken en bomen gecombineerd
met groene speel- en relaxplekken
Groen is (denk ik) het allerbelangrijkste
aspect van Maarn en de reden dat mensen
hier willen wonen. Dus zoveel mogelijk
binnen de contour blijven zodat het bos
dichtbij blijft. En binnen de contour ook
zeer terughoudend zijn met kapvergunning
of anderszins verwijderen van groen.
(Met name aannemers hebben de nogal
vervelende insteek om een kavel altijd eerst
volledig kaal te kappen terwijl dat zelden
echt nodig is.)

Laat Maarn blijven zoals het is zo veel als
mogelijk
Dat het prachtige bos zo vrij en op zeer
veel plekken toegankelijk blijft en de
woonomgeving zelf ook zo groen (dus niet te
veel verdichten!)
Openheid en groen in het dorp. Geen volle
straten met baksteen en blik. Maar meer
ruimte voor groen en ruimte om te spelen.
Dit zijn unieke kwaliteiten die je niet moet
verspelen. Beter om kwaliteit buiten de rode
contour toe te voegen dan het bestaande
dichtbouwen waardoor het woongenot van
allen verslechterd.
met beleid omgaan met de mogelijkheden
“Beplant en zaai de plantsoenen veel
diverser dan nu, dat hoeft niet meer te
kosten en kan zelfs goedkoper zijn
Een meer diverse beplanting is ook veel
beter voor vogels en insecten En zo zijn er
nog veel meer dingen te bedenken!”
Bos, Koeheuvels, natuur
Goed beheren en uitbreiden
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Sport

20

Doe Maarn Mee Themadag Sport
In dit hoofdstuk staan alle enquête vragen inclusief de ingezonden
antwoorden. Deze enquête heeft 172 antwoorden ingezonden gekregen.

1

21

2

22

Bootcamp
Triathlon
Badminton
Bushcraft en survival
Badminton

23

3

Waar sport jij graag?
Vind alle antwoorden op de open vragen vanaf pagina 62.

fitness in de zaal en fietsen in de omgeving
+ tuinieren
Buiten in het bos en park
Hardlopen, voetbal, hockey. In de buitenlucht
en hardlopen in het bos
MHC Maarn
Bos
In de bossen
Bos, hockeyveld, koeheuvels
Sporthal
Runxperience.nl
HC maarn
Tennisvereninging
LTV
In de tuin
Bjj ltv en hardlopen in het bos
Ltv Maarn
Svmm
Bos + sportschool

In de sporthal
Buiten en bij voorkeur in het bos.
Bos, Koeheuvels etc..
In het bos
Paardrijden
Buiten
Bos
In het bos
UHTT
Buiten
UHTT, MTB routes, in het bos, in het
henschotermeer
Het bos
Blomdance
Buiten
Bos
bos
Voetbal en buiten sport
In het bos

4
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6

Sport jij bij een vereniging in Maarn/Maarsbergen?
Vind alle antwoorden op de open vragen vanaf pagina 62.

fisysiofitness

Badminton

Nee

Ja

bij hockey en voetbal

Nee

ja

Nee nog niet

Nee

Nee

Nee

Nee

Maarn

Nee

Badmintonclub Maarn maarsbergen

Nee

Ja, www.runxperience.nl

Nee

Ja

Uhtt

Ja, tennis

Trimclub Maarn Wijzer

Ja

Nee

Nee

UHTT

Nee

Nee

Ltv maarn

Blomdance

Ltv Maarn

Ik niet maar kinderen wel

Ja

Runxperience

Nee

nee

Zou jij graag een sport willen toevoegen aan het aanbod in Maarn?
Vind alle antwoorden op de open vragen vanaf pagina 62.

nee

Nee

Fitness/sportschool/kickboksschool

(Meer aanbod) hardlopen, survivalrun,
turnen (voor kinderen)

zwemmen en athletiek
gym/turnen, free runnen, atletiek
Gym/turnen voor kinderen
‘Mogelijkheid tot spinning
Nee
Atletiekbaan
Atletiek, peutergym
Nee
Nee
Nvt
?
Nee
Weet niet
Fitness
Yoga/step

Nee er is voldoende aanbod.
Volleybal
Nee
Crossfit
Nee
Huidige aanbos is voldoende
Nee
Nee
Nee
Nee alles wat ik wil volgen kan ik zelfstandig
doen of via de fysiotherapie in Maarn
Fitnesschool
Klimmen, zwemmen
nee
Atletiek zou een winst zijn
Atletiek
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De sporthal heeft op dit moment overcapaciteit. Dat betekent dat de sporthal regelmatig niet
wordt gebruikt. Vind jij dat de sporthal voor meer activiteiten gebruikt kan worden?
Vind alle antwoorden op de open vragen vanaf pagina 62.
handhaven van de huidige sportzaal +
schoolgebruik

Als dat lukt, lijkt dat me een goed plan

Heb ik niet genoeg informatie over

Wintertennis binnen zou welkom zijn. Nu
moeten we naar Doorn

ja. gebruik ‘m zoveel mogelijk.

Ja

ja

Ja een multifunctionele ruimte kan
intensiever worden gebruikt, leidend tot
succesvolle exploitatie. Nu gaan veel
inwoners voor sporten als basketball,
zwemmen, fitness en dergelijke naar
modernere faciliteiten buiten het dorp. ( bijv.
hoenderdaal)

Ja
?
Extra sportlessen / meer verscheidenheid
aan sporten
Ieder dorp in de Utrechtse heuvelrug heeft
zo n sporthal. Ik denk dat de gemeenschap
al deze hallen subsidie verstrekt. Waarom
wordt er voor Maarn zo moeilijk overgedaan?

Meer activiteiten
Ja.

De sporthal ook op zondag open svp

Ja, hier zou je dan eventueel kunnen
uitbreiden in aanbod sport.

Ja, peutergym

Volleybal op hoger niveau: 1e klasse oid

Ja

Prima, zolang dit geen overlast geeft

uiteraard hoe intensiever de hal gerbruikt
wordt hoe beter.

Tentoonstellingen, bijeenkomsten etc. Er
is veel mogelijk. Maak eerst goed gebruik
van wat we hebben voordat nieuw gebouwd
wordt!

Misschien nieuwe/andere aanbieden?
Ja hoor, ook voor muziek en beurzen

8
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10

Wat vind jij van het voorstel om de sporthal te combineren met kinderopvang en/of scholen?
Vind alle antwoorden op de open vragen vanaf pagina 62.

Overdag kunnen de scholen gebruik maken
van de sporthal. Comi met kinderopvang zie
ik niet zitten
Goed idee
goed idee

Lijkt me handig
Goed idee
Goed idee
Combineren lijkt mij prima

Klinkt positief

Prima idee. Zo kunnen kinderopvang en
scholen eenvoudig gebruik van de hal
maken. Daarnaast geldt voor mij zien
sporten, doet sporten.

Prima

Goed

Goede combinatie als er door scholen/
opvang gebruik van wordt gemaakt

Prima

Kan, als de sporthal tenminste groot genoeg
is

Prima idee ook met de scholen
Prima om te onderzoeken.
Goed!
Goed voorstel
Wat de meest rendabele vorm is daar kies ik
voorhet hoeft niet allemaal in een ruimte
Nee dat zijn verschillende geluidsniveau’s
Goed idee
Prima! Wordt nu ook gedaan, dus voortzetten

Maakt me niet uit
Prima
Zo mogelijk
Goed, maakt sporthal meer rendabel
is een mogelijkheid om meer rendabel ta
maken
Prima
Prima, hoe meer functies hoe meer synergie
Prima
Goed plan!
27
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Hecht je veel waarde aan sociale activiteiten rondom het sporten?
Vind alle antwoorden op de open vragen vanaf pagina 62.

nee
Ja!
ja
ja

Ja de verenigingen zoals LTV en SVMM zijn
het hart van sociale activiteit en interactie in
Maarn.
Ja

Hecht ik waarde aan, niet veel

Ja. Ik vind het belangrijk dat je na het sporten
nog even kan blijven hangen en bijvoorbeeld
wat kan drinken. Ook is het prettig als
sportverenigingen een/de ruimte hebben om
socials te organiseren.

Is nodig voor de financien

Ja

Hangt van de sportactiviteit af.

Jazeker; drankje achteraf

Ja

Nee

Ja hoor
Dat is waar het leven in een dorp ook om draait
de sociale activiteiten

Als de leden ook echt aktief meedoen, wel. Vaak
is het meer een idee an “ik betaal dus geef me
wat”, dat is geen verenigingsgedachte

Nvt

Ja

Gezelligheid is belangrijk.

Ja

Jazeker

Ja

Ja

Ja

Ja

Veel, sporten + sociale contacten gaan samen

Ja
Ja

Ja

12

Voor wie ontbreken sportfaciliteiten volgens jou?
Vind alle antwoorden op de open vragen vanaf pagina 62.

Voor wie ontbreken sportfaciliteiten volgens
jou?
Turnen voor kinderen
Voor niet-teamsporters
zwemmers, er is nu geen zwembad in maarn.
Ook is er geen squash. Beide erg leuke
sporten die ik graag zou willen doen.
jeugd, jongeren, jong volwassenen
Weet ik niet
?
Sport voor kinderen vanaf 4+
Ik denk voor gehandicapten
Geen specifieke doelgroep. Nu inzetten
op vitaliteit en leefstijl is belangrijk voor
iedereen.

Mensen met een beperking
Moeilijk in te schatten
40+
Weet ik niet
Weet niet
Gehandicapten. Ook jammer dat er
geen peuteravtiviteiten (meer) zijn.
Voor volwassenen is er qua buitensport
voldoende aanbod. Binnensport kan ik niet
goed over oordelen.
Geen mening
Onbekend
Ik denk eigenlijk dat we alles/iets voor
iedereen hebben
Weet ik niet

Ouders

Er is voldoende aanbod

Voor iedereen is er iets te doen

Er is voldoende aanbod

Squash en fietscross

Meeste sporten komen aan bod

Nvt

Atletiek zou leuk zijn voor kinderen.

Geen idee
28
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Voor mij zijn de voorbeelden allemaal in
dezelfde categorie. Maakt me niet zoveel uit.
Suggestieve vraag, iedereen is dus voor een
multifunctionele accommodatie in Maarn?
Hoe de ‘look’ zou moeten zijn is een vraag
voor later.
geen, omdat de behoefte overal anders is en
de reedsw aanwezige voorzieningen bij de
totstandkoming een rol spelen
Flauwe vraag. Er moet gewoon ook iets in
Maarn zijn
Samengaan van zaken is prima zolang maar
niet ten koste gaat van individuele ruimte,
wat vaak de ambtelijke bedoeling is, minder
ruimte is meer geld verdienen aan huizen.
Volwaardige sporthal, goed dorpshuis, grote
scholen, volwaardige hockey en tennisclub,
volwaardige bibliotheek, en dan is er best
een mogelijkheid kantines te delen of na
elkaar gebruik te maken van ruimtes

Door alles te willen combineren wordt het
onnodig lastig gemaakt. Scholen staan nu
ook apart van sporthal en sport faciliteiten
en dorpshuis. Maarn is te klein om alles te
combineren, dan wordt de belasting op dat
punt in Maarm te groot
Niet relevant. Van belang is wat scholen
willen
Voorstel van de perimetergroep
C maar dan met oudere woningen zodat de
doorstroom van grote vrijstaande huizen
bevorderd word
geld uit de verkoop weer gebruiken voor de
nieuwe sporthal. Anders onderzoeken om
huidige sporthal op te knappen.
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15

er ontbreken een aantal sporten die ook heel
fijn zijn voor kinderen zoals zwemmen en
athletiek
Er is op zich voor kinderen voldoende aanbod.
Wat ik wel mis, is turnen en/of een eenvoudige
vorm van atletiek. Voor peuters is er niets om
Weet ik niet
Er is keuze, maar niet veel
weinig variatie
geen idee of het voldoende is
Onze kinderen zijn volwassen
Voleybal
onvoldoende beeld van in Maarn, essentieel
dat sport voor alle leeftijds- en ‘kans’ groepen
beschikbaar en toegankelijk is
niet bekend
Mag nog wat meer zijn. Ook theater, zang etc.
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Wonen niet meer in Maarn
Zwemles in Doorn
Zijn het huis uit
Kinderen zijn het huis uit
Niet meer , wonen buiten Maarn inmiddels
Nvt
Zijn uitwonend

17

Bij welke vereniging zijn jouw kinderen lid?
Vind alle antwoorden op de open vragen vanaf pagina 62.

tennis en destijds turnen

Laco

voetbal en hockey

ZZ

MHC Maarn, SVMM

voetbal, hockey, tennis

Svmm, Longa

Blomdance

Inmiddels verhuisd buiten Maarn

Nvt

Kinderen waren lid van tennis, badminton en
hocky

Tennis MBR

Svmm en Runxperience

Geen, ze zitten op zwemles, dansen en
hebben hockey gedaan

Nog nergens (te jong)

Zc Woestduin

Tennis, hockey

nog te jong, wel op zwemles in doorn

MHC en LTV

Svmm, LTV maarn en MHC Maarn

Svmm

SVMM

Larsheim

Svmm

Svvm

LTV Maarn, dansstudio Blomdance, scouting

SVMM en LTV

hockey

Nog geen lid, want te jong.

ltv maarn het en Svmm
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Wanneer hield jouw kind op met sporten en waarom?
Vind alle antwoorden op de open vragen vanaf pagina 62.

studie

Ze sporten nog steeds

‘-

Vond het niet leuk en weinig overige aanbod
in maarn

Toen korfbal stopte
.
Zijn ergens anders gaan wonen
Studie
Studeren

Spotten nog.
Mijn zoon stopt nu met voetballen en gaat
tennissen. Hij wil eigenlijk op boksen. Op
voetbal vindt hij de sfeer niet leuk.

Nvt

na middelbare school verhuisd voor
vervolgstudie

Getrouwd en verhuisd

Niet

Tennis ivm te weinig leden zelfde niveau,
en ivm andere interesses. Kind gaat nu ook
naar sportschool in Zeist

Wonen op ka mers
Verhuizing

Zijn het huis uit

Middelbare school. Tijdstip van bepaalde
sporten kwam niet meer uit met t
schoolrooster

Verhuisd

Nvt

Nvt

Druk met studie, sportschool niet in maarn.

22 het huis uit, dus dorp uit ivm
woonproblematiek

nvt

N.v.t.

Geen plezier meer

Met turnen omdat de vereniging er mee
stopte
?

19

Wat is jouw droom voor sport en beweging in Maarn en Maarsbergen? Wat wil je behouden
voor de volgende generatie(s)? Wat wil je veranderen voor de volgende generaties?
Vind alle antwoorden op de open vragen vanaf pagina 62.
Voldoende gelegenheid zodat iedereen op
zijn niveau kan sporten
Meer verschillende sporten in Maarn.
Ondermeer zwemmen en atletiek maar ook
een kids mountainbike parcours (zoiets als
in Scherpenzeel).
.
?
‘Alles wat we in Maarn hebben goed
onderhouden en de sporthal isoleren dan
gaat de twee marken nog jaren mee
“Op de gehele Heuvelrug is er geen
atletiekbaan. Maarn zou hier een hele mooie
centrale rol in kunnen vervullen.
Deze moet dan toegankelijk zijn voor
scholen en sportverenigingen.”
Veel aanbod en goed toegankelijk.
Als alle velden, en de sporthal goed
onderhouden gaan worden is het prima voor
de volgende generatie

Nvt
Dat er tenminste een voetbal-, hockey en
tennisvereniging in Maarn blijft
Een breed aanbod om zoveel mogelijk
kinderen te betrekken
Ja
Maarn Wijzer uitbreiden met wat originele
sportinitiatieven voor meer doelgroepen. Van
samen trimmen in het bos tot Afrikaanse
dans
Kinderen horen op te groeien met sport
en bewegen. Dat moet dus in het dorp
gefaciliteerd worden. De sporthal moet
behouden blijven om een divers aanbod te
kunnen bieden. Daarnaast moet gezocht
worden naar manieren om de sporthal
meer rendabel te maken, bijv. door andere
activiteiten toe te staan of een bar erbij te
bouwen, waarvan de opbrengsten naar de
sporthal gaan.

Een overdekte tennishal. Een fietscrossbaan
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Wonen
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Doe Maarn Mee themadag wonen
Maarn Mee Themadag Wonen
172Doe
antwoorden
In dit hoofdstuk staan alle enquête vragen inclusief de ingezonden
antwoorden. Deze enquête heeft 172 antwoorden ingezonden gekregen.

1

Tot welke leeftijdscategorie behoor jij?
168 van 172 mensen hebben deze vraag beantwoord

1

2

3

4

45 tot 65 jaar

46.4% / 78 antw.

25 tot 44 jaar

35.7% / 60 antw.

65 jaar en ouder

17.9% / 30 antw.

0 tot 24 jaar

0.0% / 0 antw.
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2
Wanneer ben jij komen wonen in Maarn/Maarsbergen?
168 van 172 mensen hebben deze vraag beantwoord

1

2

3

4

5

6

0 tot 5 jaar geleden

25.0% / 42 antw.

5 tot 10 jaar geleden

22.6% / 38 antw.

10 tot 20 jaar geleden

22.0% / 37 antw.

20 tot 40 jaar geleden

17.9% / 30 antw.

Meer dan 40 jaar geleden

Ik woon hier al mijn hele leven

8.9% / 15 antw.

3.6% / 6 antw.
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3

Woon jij in Maarn Noord, Maarn Zuid of Maarsbergen?
166 van 172 mensen hebben deze vraag beantwoord

1

2

3

4

Maarn Noord

63.3% / 105 antw.

Maarn Zuid

31.3% / 52 antw.

Maarsbergen

5.4% / 9 antw.

Other

0.0% / 0 antw.

4

Hoe tevreden ben jij over de woningen in jouw buurt?
172 van 172 mensen hebben deze vraag beantwoord

8.4 Gemiddelde beoordeling
0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.6%

0.6%

2.3%

0 antw.

0 antw.

0 antw.

0 antw.

1 antw.

1 antw.

4 antw.

0

1

2

3

4

5

6

10.5% 40.1% 28.5% 17.4%
18 antw.

69 antw.

49 antw.

30 antw.

7

8

9

10
36

172 van 172 mensen hebben deze vraag beantwoord
Als jij wonen in Maarn/Maarsbergen in drie woorden mag omschrijven, welke zijn dit dan?
Vind alle antwoorden op de open vragen vanaf pagina 62.

5

8.4 Gemiddelde
beoordeling
Redelijk prettig

Groen, goed bereikbaar/NS, rustig
Groen, rustig, fijn

Ruimte natuur rust
groen, veilig
0.0% open,
0.0%
0.0%

0.0%

open en
veilig 0 antw.
0 antw. groen,
0 antw.
0 antw.

0

6

0.6%

1 antw.

ruimte, natuur
0.6% Vredig,
2.3%rust,10.5%
40.1% 28.5% 17.4%

maar18veel
te duur
1 antw. Rustig
4 antw.
antw.
69 antw.

49 antw.

ruimte groen rustig

Groen, ruim, karakter

groen, gezellig, rustig

Groen, rustig en gemoedelijk

Gezellig klein dorp

historisch erfgoed, groen en ruimte

rustig ruim groen

Groen, gezin, veilig

bomen, dorps, bereikbaar

Groen rustig functioneel

Rustig Groen Centraal

Rustig, groen en ontspannen

Groen, rust, goed bereikbaar

Ruim, rustig en groen

Groen

Ruim, groen, rustig

Mooi, veilig,veel voorzieningen

Groen, ruim, gezond

1

Geweldig

2

3

Groen, rustig, gemoedelijk

4

5

Vakantie, natuur, rust

6

7

8

9

Groen, goede verbindingen, actief doro

Rust, ruimte en kleinschaligheid

Ruimtelijk, rustig, groen

Rust ruimte vriendelijkheid

Zeer aangenaam en plezierig

Rust, natuur, wandelen

Groen rustig bereikbaar

30 antw.

10

Wat vind jij belangrijker, een groot huis of een grote tuin?
164 van 172 mensen hebben deze vraag beantwoord

Een grote tuin

75.0% / 123 antw.

Een groot huis

25.0% / 41 antw.
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7

Waar woon jij over 10 jaar?
141 van 172 mensen hebben deze vraag beantwoord

Een half vrijstaand huis

47.5% / 67 antw.

Een vrijstaand huis in het groen

31.2% / 44 antw.

Een seniorenwoning

8.5% / 12 antw.

Een appartement

4.3% / 6 antw.

Een tiny house

3.5% / 5 antw.

Een woongroep

3.5% / 5 antw.

Other

1.4% / 2 antw.

waar ik nu woon
waar ik nu woon
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Wat vind jij van het huidige woningaanbod in Maarn? Voor wie is het fijn wonen en voor wie
wat minder?
Vind alle antwoorden op de open vragen vanaf pagina 62.
Voor jonge gezinnen prima; voor tieners
minder

Voor starters is het aanbod er niet, te hoog
geprijsd

Fijn wonen voor ouderen en jonge gezinnen.
Minder fijn voor pubers en jongvolwassenen;
weinig te doen voor hen

Voor eenieder doe van groen houdt is het
hier goed wonen

gezinnen, bejaarden. minder fijn voor pubers
en starters
fijn voor gezinnen met jonge kinderen en
fijn voor bejaarden. Minder fijn voor pubers,
starters
Fijn wonen voor gezinnen. Door de sociale
huurwoningen is er een breed aanbod.
voor starters op de woningmarkt is er te
weinig aanbod
Voor jong en senioren (kleine huizen die niet
te duur zijn) zijn er niet
Te weinig woningen voor mensen met een
krappe beurs. Te weinig voor senioren
Veel te duur voor starters, zowel singles als
stellen. Veel oude mensen in een veel te
groot huis

Er zijn geen seniorenwoningen , dus geen
doorstroming, dus vergrijzing.Ook geen
starterswoningen. Is zolang ik hier woon(55
jaar) altijd zo geweest.
Voor starters niet veel aanbod
Krapte voor iedereen. Starters, senioren,
maar ook zeker doorstromers (die niet
doorstromen omdat er geen (half)
vrijstaande gezinswoningen zijn, waardoor
zij in starterswoningen blijven zitten.
Teveel grote alleenstaande huizen, het lijkt
soms Het Gooi
Denk voor jonge mensen lastig een
betaalbaar huis te vinden
Gemiddeld goed aanbod. Overal OK zolang
30 km maar aangehouden wordt
Natuurlijk verloop

‘-
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Wat vind jij van de huizenprijzen en huurprijzen in Maarn en Maarsbergen?
165 van 172 mensen hebben deze vraag beantwoord

1

2

3

4

5

Hoog

44.8% / 74 antw.

Heel erg hoog

32.7% / 54 antw.

Gemiddeld

21.8% / 36 antw.

Laag

0.6% / 1 antw.

Heel erg laag

0.0% / 0 antw.
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Aan wat voor soort huisvesting is in de toekomst behoefte volgens jou?
156 van 172 mensen hebben deze vraag beantwoord

1

2

3

4

Starterswoningen

46.2% / 72 antw.

Seniorenwoningen

30.8% / 48 antw.

Eengezinswoningen

18.6% / 29 antw.

Other

4.5% / 7 antw.

alle bovenstaande antwoorden
alle soorten woningen
Onbekend
vrijstaand in het groen
a,b en c
Als er nieuw gebouwd wordt, wat is dan belangrijker: Behoud van zoveel mogelijk groen of voldoende
vrijstaande bungalows
parkeerplaatsen?
Kleine woningen geschikt voor starters,
en kleine
gezinnen.
Stimuleer
klein
172 mensen
hebben
deze vraag
beantwoord
165 vansenioren,
wonen, !

Behoud van groen

Voldoende parkeerplaatsen

87.9% / 145 antw.

12.1% / 20 antw.
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Aan wat voor soort huisvesting is in de toekomst behoefte volgens jou?
156 van 172 mensen hebben deze vraag beantwoord

Kan jij je vinden in de woonvisie van de gemeente?
Vind alle antwoorden op de open vragen vanaf pagina 62.

11
1

Nee, daar kan ik me geenszins in
vinden.Wij moeten niet meegaan in die
Starterswoningen
megalomane uitbreidingsdrift.Den Haag
moet fundamenteel andere oplossingen
bedenken.
Geen gelegenheid gehad om te lezen

2

nee.Seniorenwoningen
te abstract. er worden geen duidelijke
keuze gemaakt.
nee dit is te abstract en laat te veel in het
ongewisse

3

4

Ik mis wel wat creatieve ideeen zoals
tijdelijke woonvormen in het buitengebied.
46.2% / 72 antw.
Ook denk ik dat het goed zou zijn als er meer
aandacht is voor scheefwonen. Ik denk dat
er best veel senioren zijn die als dat op
de juiste manier wordt aangepakt prima
genoegen zouden nemen met een kleinere
30.8% / 48 antw.
woning.
Niet helemaal gelezen. Maar 140
wooneenheden per jaar is veel te weinig.
Waarom niet wat meer appartementen?

Ik vind
een mix van starters- en
Eengezinswoningen
seniorenwoningen zowel in de vrije sector
als sociale woningbouw belangrijk bij
nieuwbouw. Het Maarnse dorpse karakter
met laagbouw (2 woonlagen met een kap)
moet wat mij betreft behouden blijven.

?

ja, maar de gemeente kan flexibeler zijn
met toepassen van regels. Bijvoorbeeld, als
mensen met een grote (zij)tuin een kavel
willen splitsen om een huis(je) te bouwen,
zou zoiets moeten kunnen. Stimuleren van
inbreiden dus.

Redelijk

Other

18.6% / 29 antw.

‘Woon 55 jaar in Maarn, overvoerd met visies.
Niets van terecht gekomen
Gedeeltelijk

4.5% / 7 antw.

Nvt

er nieuw gebouwd wordt, wat is dan belangrijker: Behoud van zoveel mogelijk groen of voldoende
12 Als
parkeerplaatsen?
165 van 172 mensen hebben deze vraag beantwoord

Behoud van groen

Voldoende parkeerplaatsen

87.9% / 145 antw.

12.1% / 20 antw.
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Als er nieuw gebouwd wordt, welke duurzaamheidsmaatregel spreekt jou het meest aan?
Vind alle antwoorden op de open vragen vanaf pagina 62.

Helemaal geen uitbreiding.
Liefst natuurlijk combineren!
natuurinclusief en circulair
natuurinclusief bouwen en circulair
natuurinclusief bouwen

Kleinere woningen. Als we duurzaam willen
wonen zullen we af moeten van het idee
van zoveel m2 per persoon. We wonen in
Nederland gemiddeld veel te groot.
Met oog voor het klimaat. Kan dus van alles
zijn.

Natuurincl

Mensen de ruimte geven er zelf een
oplossing voor te vinden. Eventueel collectief
faciliteren/ondersteunen. Zelfbeschikking.

Zonder gas, standaard zonnepanelen

Circulair

Nul op de meter

Veel kleiner gaan wonen, dat scheelt
materiaal, onderhoud en levenskosten en
vooral veel ruimte. Wat heb je eigenlijk aan
die kasten van huizen?

nul op de meter, circulair en natuurinclusief

Natuurinclusief bouwen
Nee
Zo milieu vriendelijk
Nee
Natuurinclusief
Circulair
Geen gas, meer houtbouw, nul op de meter,
faciliteren micro en tiny houses
Nee

nul op de meter
Nee
Minder ruimte slim gebruiken, de natuur
woont hier ook. Zonnepanelen en goede
isolatie bevorderen
Energieneutraal
Energie selfsupporting
Passend bij Tuindorp

14

Wat is jouw droom voor wonen in Maarn en Maarsbergen? Wat wil je behouden voor de
volgende generatie(s)? Wat wil je veranderen voor de volgende generaties?
Vind alle antwoorden op de open vragen vanaf pagina 62.
Zoveel mogelijk behouden zoals het nu is.
Een soort woongroep waarin we bijvoorbeeld
moestuin en gereedschap delen lijkt me
geweldig
behoud de groene kwaliteit in het dorp
en voeg woningen toe in het bos. Geen
chique villa’s maar kleine woningen en
appartementen (net als in het huidige
tuindorp).
meer plek voor woningen in het bos. en dan
geen dure villa’s maar kleine woningen en
appartementen. Een nieuw tuindorp in het
bos, of beter bosdorp.
wonen in het groen, laagbouw en ruimte
Behouden: je woont hier omdat je van natuur
houdt, dus niet kappen. Veranderen: meer
ruimte voor initiatieven, zoals buurtkeukens,
pop-up café etc. Sommige mensen zeuren
nogal snel over overlast.
‘Zoveel mogelijk het dorp behouden zoals het
nu is
Betaalbare huizen

De ruime opzet en het groen van Maarn
behouden. Met name de Koeheuvels en
Heicop/Poortsebos moet te aller tijden
behouden blijven omdat dit bossen verbindt
en het gevoel geeft dat je vanuit alle
hoeven van Maarn direct in de natuur kunt
wandelen.
Het zou fijn zijn als er een strenger
parkeerbeleid komt. Alle geparkeerde auto’s
in bermen etc.verpesten het straatbeeld van
mooi groen Maarn!!
“De rust moet behouden blijven.
Toeristen verstoren de rust sterk
(Europarcs)”
Nvt
Wat mij betreft zouden er toch een paar
weilanden voor woningbouw aangewezen
kunnen worden, bijvoorbeeld tegenover
planeten aan oid. Grootgrondbezitters kijken
of die onteigend kunnen worden. Methode
ertegenaan plakken die minimaal deel
voor huidige bewoners reserveert zodat er
doorstroming op gang kan komen en niet
alleen gezinnen uit andere regio’s
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Cultuur &
vrije tijd

44

Doe Maarn Mee Themadag Cultuur &
vrije tijd
In dit hoofdstuk staan alle enquête vragen inclusief de ingezonden
antwoorden. Deze enquête heeft 141 antwoorden ingezonden gekregen.

1

45

Other:
mama cafe
Tot nu toe geen. Ik woon hier nog niet zo lang
activiteiten in bieb
Pubquiz
Pluk de middag moestuin
Alzheimer cafe
Jaarmarkt, festivals, foodtrucks,

2

46

Badminton
Tennisvereniging

3

47

4
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6

Waar ontmoeten kinderen elkaar?
Vind alle antwoorden op de open vragen vanaf pagina 62.

In de buurt, Dorpsmoestuin op shool bij
dansles of de sport
Op het schoolplein en bij de sportclub
op school, bso en sportclub. In Noord zijn
geen speeltuinen (of bikepark) om elkaar te
ontmoeten. Skatebaan is verouderd.

in de buurt op speelterreintjes, die er niet
voldoende zijn en bij de clubjes waar ze lid
van zijn
Op school
Sport, bso, school, bibliotheek

Speeltuinen

Op het schoolplein, Bso, op straat, in de
speeltuin, bij sportverenigingen

school, verenigingen,

School en Sportclub

Schoolpein

School, speelplaatsen, bij elkaar thuis

school, sport

Schoolpleintjes

?

school, scouting, sport

De POL, hockeyveld, schoolplein, mama café

School, sport, buurt

School

Geen idee

?

Ik weet het niet

Speeltuinen

School, kerk, clubs
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Waar ontmoeten jongeren elkaar?
Vind alle antwoorden op de open vragen vanaf pagina 62.

Op de parkeerplaats van de 2 Marken en in
het dorp bij de snackbar of bij iemand thuis
In een café of bij de sportclub
op de bankjes bij het dorpshuis
Geen idee
school,
Geen idee ze trekken weg naar andere
plaatsen
?
?
Geen zicht op
Geen idee
?
Discotheek, buurthuis, filmhuis
bij elkaar thuis
Dorpshuis
Sport, buurthuis
Weet ik niet
Geen idee, nauwelijks faciliteiten

8

School, uitgaan, sport
School, sport, buurt, verenigingen
Het internet?
Ik weet het niet
Clubs
Buiten Maarn, discotheek in Zeist
?
Thuis en sportvelden
Sportveld, buiten
Daar hebben mijn pubers het lastig mee
School en buiten
school, thuis
Nergrns
Online en in de grote stad (denk ik)
Geen idee, sport denk ik
Buiten maar er is geen speciale plek
Op sport en school
jongerenhok, op straat, op school.
sportverenigingen, thuis

Waar ontmoeten jongvolwassenen (18 t/m 30) elkaar?
Vind alle antwoorden op de open vragen vanaf pagina 62.

Bij elkaar thuis buiten het dorp. Gaan met de
trein naar Utrecht.

Buurt, Sport, verenigingen, werk

In een café

Ik weet het niet

Geen idee

Clubs en verenigingen formeel en informeel

niet in maarn

Sprt, muziej

Buiten Maarn er is niets voor ze hier
gelukkig de trein

?

?
Geen zicht op

Utrecht

Thuis
Buiten

Geen idee

Lastig als in corona tijd die leeftijd hebt
bereikt

Bij het sporten

Studie woonomgeving werk en sport

Kroeg, bar, discotheek

thuis, in utrecht

bij elkaar thuis

Nergens

Sportveld
In de dorpen om maarn/maarsbergen

Online en bij de mensen thuis en op
festivals (denk ik)

Weet ik niet

Geen idee

Restaurant, bar, festival

Denk buiten Maarn

School (ophalen brengen kinderen, zelf
studeren), sport, elkaar thuis bezoeken

Op school en sport
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Waar ontmoeten volwassenen (30 tot 65 jaar) elkaar?
Vind alle antwoorden op de open vragen vanaf pagina 62.

Bij elkaar thuis, op het schoolplein, bij
de sport club, in de bieb, Dorpsmoestuin
camping municipol en Wildgroei Festival
In een koffie-/lunchbar en op de sportclub
bij de sportclub. En niet in het café, die is er
namelijk niet.
In de speeltuin bij de (klein)kinderen :)
thuis, mamacafe voor jonge ouders,
schoolplein

Horeca, Sport
thuis, verenigingen, werk, cursussen,
supermarkt
Buurt, sport, verenigingen, werk
Thuis
Het Dorpshuis
Clubs, Kerk, Maarnwijzer etc

Af en toe in een restaurant of bij elkaar thuis.
Verder is er niets

Thuis of restaurant

Sport, cursussen, vrijwilligerswerk

Sporten, bos, thuis, cursussen

Met sport, op straat

Woonomgeving sporten en werk

Sport

De Twee Marken

Sporten, verenigingen

terras in doorn

bij verenigingen waar ze lid van zijn, op de
stoep van de winkel, in de buurt waar ze
wonen

Horeca

Zou niet weten
Thuis, dorpen om maarn heen

10

Thuis, buiten, verenigingen

In de sportzaal en bar van twee marken

Bij de mensen thuis en op de
sportvereniging (denk ik)
Cursussen, sport, op straat
Thuis vooral

Waar ontmoeten senioren (65+ jaar) elkaar?
Vind alle antwoorden op de open vragen vanaf pagina 62.

Bij de cursussen in het dorpshuis, bij de
tennis en de harmonie, in de bieb

Thuis, uitgaan, cursus, supermarkt, sport
(tennis, golf etc)

Bij culturele activiteiten

sport, cultuur, cursussen

dorpshuis en trompstaete

Buurt, sport, verenigingen

Geen idee

Thuis

thuis, verenigingen

Thuis, in de Twee Marken, in Trompstaete,

Geen idee. Bij elkaar thuis of restaurant
indien nog mogelijk. Of bij het
gezindheidscentrum 😅

Maarnwijzer, clubs,kerk, etc.

?
Geen zicht op
Bejaardenhuis
?
Verenigingen, buiten
op de stoep van de winkel, in de buurt waar
ze wonen, bij de vereniging waar ze lid van
zijn

Thuis en restaurant
Sporten, cursussen, bos, thuis
Cursussen sport bibliotheek reizen
Trefpunt
twee marken
Activiteiten
Supermarkt, trompstaete en dorpshuis,
thuis (denk ik)
Bij allerlei clubjes in dorpshuis

Trompstate

Weet ik niet

Bij senioren evenementen, buurthuis, etc

Sport en koren en eetgroepjes

Thuis, verenigingen

dorpshuis?
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Welke voorziening zou je graag toevoegen aan het aanbod in Maarn?
Vind alle antwoorden op de open vragen vanaf pagina 62.

Een cafe, een goede koffietent, filmhuis,
theater. Een toegankelijker jonger aanbod
creatieve cursussen
Een café-restaurant met speeltuin, waar
alle doelgroepen (ook de senioren) kunnen
samenkomen.
kleine filmzaal, zwembad, café, goede
koffiezaak
Mis (nog) niets
Een relaxed koffiezaakje (Zoals bij Frouke in
Doorn)

Leuk terras (horeca) in het groen waar je
elkaar kan ontmoeten.
Bar
Speeltuin !!
Wij hebben alle basisbehoeften (5
supermarkten, bezorgdiensten, huisarts,
apotheek, notaris, OV tandarts etc) binnen
10 min fietsen, ziekenhuis 15 a 25 min
met de auto. geen behoefte aan andere
voorzieningen, juist niet!
Leuk koffietentje

Cafeetje

Geen, we hebben al veel

Café

Geen

Koffietent, ook toegankelijk voor kinderen

Ik ben tevreden met wat er nu is.

Muziekschool

Goede kroeg

Is genoeg te doen

Geen, heerlijk rustig

Bar/Kroeg/discotheek/filmhuis en
speeltuinen

?

voorzieningen zijn er genoeg, er worden niet
voldoende activiteiten aangeboden
Zou het niet weten

Alle mogelijkheden in Maarn en
Maarsbergen behouden en uitbreiden.
Meer activiteiten voor ouderen

12
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Wat waardeer jij aan de Twee Marken?
Vind alle antwoorden op de open vragen vanaf pagina 62.

Dat er een ontmoetingsplek is. Waar soms
wat interessants te doen is.

dat het er is is belangrijk, het gebouw zelf is
vreselijk

De sporthal en de bibliotheek

Sporthal

het is het dorpshuis waar dingen
georganiseerd worden. Beetje gedateerd qua
inrichting maar verder oké

Verzamelplek, veelzijdig, verbinden van
diverse events

Geen idee

Het bied mogelijkheden om grotere dingen
te organiseren

een plek om dorpsgenoten van alle leeftijden
te ontmoeten door ruimte te bieden aan
bijvoorbeeld het mama cafe, de bibliotheek,
de speelotheek, verenigingen, etc, Het is ook
een plek om dorpsactiviteiten te organiseren
(zoals eten met oude en nieuwe inwoners,
een pubquiz) en een plek om daarmee dus
het dorpsgevoel levendig te houden

Alles centraal

Hier kon men elkaar sociaal ontmoeten
overdekt sporten naar de bieb enz

Ik ben er nooit geweest

Authentiek
Sfeer
Alles goed voor elkaar, met een lijkje verf en
isolate gaat het nog jaren mee
Mogelijkheid tot een bibliotheek

Het is er gemoedelijk
Ontmoetingsplek
veel verschillende dingen te doen,
laagdrempelig
Laagdrempelig, gezellig
Prettig gebouw, voldoende zalen van
verschillende grootte, gezellige kantine. Er
is een vleugel beschikbaar. Er zijn heel veel
culturele en groepsactiviteiten Maarn Wijzer.
Er is een goede bibliotheek met activiteiten.
Ontmoetingsplaats
Sporthal, bibliotheek

Wat zou jij verbeteren aan de Twee Marken?

12c Vind alle antwoorden op de open vragen vanaf pagina 62.
Opfrissen, moderniseren, hippere
programering, andere indeling qua
functionaliteit
Gezelligheid brengen, een café-restaurant
van maken, een speeltuin toevoegen.
de inrichting. en beter koffie.
Geen idee
de layout (meer licht), het interieur, meer
meedenken in mogelijkheden

De prijzen voor koffie ed
Upgraden, moderniseren
Interieur en exterieur
Beter gebouw, horeca, betere
speelfaciliteiten voor kinderen
De ruimtes zijn hier en daar saai en
verouderd incl IT, wat knusheid in de
centrale ruimte zou mooi zijn modern
sannitair

Het is nu oude zooi. Moderniseren en
sociaal voor iedereen maken. Het had zelfs
werkplekken maar met de school erachter
niet een goede combi

Kleinschaliger maken en sfeervoller.

Eigentijds maken

Onbekend

Fijn terras
Ff opknappen

Ik heb begrepen dat de isolatie beter kan.
Ik begrijp nog steeds niet dat het gebouw
zou moeten worden afgebroken omdat de
isolatie niet deugt.

Alles, te oud, geen uitnodigende plek

Modernisering

een goede zaal om concerten/voorstellingen
te geven ontbreekt

Meer leven in het dorpshuis

Klimaatneutraal maken

moderniseren
Vriendelijker interieur

Vrolijker en lichter maken
53
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Stel je wil op zaterdag lunchen met vrienden/familie. Zou jij afspreken in het dorpshuis?
Vind alle antwoorden op de open vragen vanaf pagina 62.

Nee. Wat ik een gemiste kans vind.

Ja

Nee.

waarschijnlijk niet, ik wist trouwens niet dat
dit kan

nu nog niet. Als de inrichting en de kaart
verbeterd zou worden zou er zeker naar toe
gaan.
Nee
nee
Nu nee

Nu niet
nee, nu te weinig sfeer
Ja
Nee

nee

Alleen als de groep groter zou zijn dan mijn
familie-en vriendenkring nu is.

Nee

Nee

Nee

Nee, nooit aan gedacht

Nee

Nee

Ja

Nee

Nee

Waarom niet

nee

Nee

Wist niet dat dat kan!

Nee

Niet direct

Waarschijnlijk niet. Wel koffie of een drankje
na een bezigheid in het dorpshuis. Evt. Wel
een broodje na een cursus enz.

Nee
Nee

Nee

13
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Wat voor soort voorzieningen voor cultuur en vrije tijd moeten in de nieuwe plannen terug
komen?
Vind alle antwoorden op de open vragen vanaf pagina 62.
Cafe, koffiehuis, lunchroom, film/theater
huis, cursussen creatieve, ontmoeten, van
elkaar leren
Een ontmoetingsplek voor jong en oud
waar wellicht bibliotheek, spelotheek e.d.
samenkomen.

Jaarmarkten
Kinderboerderij, speeltuintje, horeca
Cursusruimten, zaal voor grotere
bijeenkomsten
Horeca, Kinder-activiteiten

een kunstgalerie en antiekwinkel in het
dorp, plek voor een openluchttheater

Ruimtes voor cursussen

Een kinderboerderij, jeugdsoos

Buurtfeestjes, dorpsfeestjes

fijne koffieplek, goede flex werkplekken in
combinatie met dat koffie drinken

Geen

Op het BEL plein meer activiteiten of op het 5
mei plein niet te groot maar vaker en klein
foodtrucks, eetfestival
Koffietent
Bij de 2 marken is er genoeg te organiseren
Kroeg/bar (uitgaansleven), speeltuinen
(binnen of buiten)
meer aanbod in de locaties die er zijn. een
kringloopwinkel

Theatershows

De bibliotheek, het dorpshuis,
repetitieruimte voor de Harmonie, een
sportzaal, een plek voor muziekuitvoeringen,
plekken voor Maarn Wijzer activiteiten,
sportvelden met voorzieningen.
Sporthal,bibliotheek, dorpshuis
De sporthal voor grote evenementen
Goede horeca (niet 2 snackbarren op 100m)
Geen idee, ga buiten het dorp
Iets voor jong volwassenen

Liever niet

15

Op welke plek moeten de voorzieningen uit de vorige vraag terecht komen?
Vind alle antwoorden op de open vragen vanaf pagina 62.

In het centrum bij de winkels, terrein
achter van de Berg langs het spoor. Op een
zichtbare toegankelijke weg in de buurt van
andere faciliteiten zoals de supermarkt en
de overige winkels. Sluit dasr bij aan.
Op de huidige plek van de twee merken of
ergens anders centraal in het dorp.
winkels in het centrum en openluchttheater
op het trompplein.
Op een bereikbare plek

er hoeven geen nieuwe voorzieningen te
komen. De huidige moeten beter benut
worden.
Zelfde plek
Belplein
Oude brandweer locatie
Op loopafstand van het station
Tussen Maarn en Maarsbergen. Speeltuin
echt in Maarsbergen

Voor het oude gemeentehuis

Mag in Maarsbergen of in Maarn of er
tussenin, het is allemaal niet zo ver weg.
het is slimmer om functies zo veel als
mogelijk te combineren, tbv meer aanloop
en efficientie

Centrum of bij dorpshuis

Dorpshuis

Maarn zuid

Dorpshuis

Op de zelfde plek waar ons dorpshuis nu
staat

Trompplein, dorpskern

in de buurt van het centrum
BEL plein, 5 mei plein, Raadhuisplein. Er
zijn genoeg plekjes

Stadskern

Nergens
Ik laat dat graag over aan mensen die daar
(meer)verstand van hebben
Planetenbaan
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Wat is jouw droom voor cultuur en vrije tijd in Maarn en Maarsbergen? Wat wil je behouden
voor de volgende generatie(s)? Wat wil je veranderen voor de volgende generaties?
Vind alle antwoorden op de open vragen vanaf pagina 62.
Het Wilde westen in Utrecht met daarbij
lunchroom Buurten en de bieb in Oog in Al
Utrecht. Brouwerij Oproer en de Leckere in
Utrecht. Dorpshuis Amerongen. Met name
deel bieb,cafe en theaterzaal daar.
het mag meer bruisen in maarn. Meer ruimte
voor culturele activiteiten. Bijvoorbeeld een
openlucht theater op het trompplein
“Toevoegen: Een groene ontmoetingsplek
voor jong en oud; bijvoorbeeld een
kinderboerderij met horeca.
Behouden: speeltuinen en ruime straten en
pleintjes waar het fijn verblijven is”
Koningsdag kunstroure. Maar er kan meer
om Maarn weer levendig te maken
Met een beetje meer leven en geld in de
brouwerij gaat alles prima op cultureel
gebied
En plek waar voor iedereen iets te doen is,
zonder dat een ander die niet deel wil nemen
daaraan daar last van heeft
Breed aanbod, ruime openingstijden, geen
bezuinigingen

Één gemeenschappelijke plek waar altijd
wat de doen of te beleven is, en het nooit
uitgestorven is.
droom is dat iedereen laagdrempelig
het beste uit zichzelf weet te halen, daar
gelukkiger van wordt waardoor anderen daar
weer blij van worden.
Theater en koffietentje
Iets meer gelegenheid bieden om generaties
met elkaar in gesprek te brengen en te
verbinden. Het buurt-en dorpsgevoel
versterken
Vooral blijven doen wat we gewend zijn
Alles wat er nu ook is
Mogelijkheid tot grote evenemten in
sporthal. Bv Maarnse Proms, Kertsamenzang
Het behouden van de sportverenigingen en
geen big breed in ons dorp. Die hoort in een
stad niet in een klein dorp.
Een plek waar mensen elkaar kunnen
ontmoeten, sporten en cursussen kunnen
volgen
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Bijeenkomst voor
nieuwkomers

Woensdag 14 juli is er in de bibliotheek Z-O-U-T
een bijeenkomst geweest voor nieuwkomers
in Maarn & Maarsbergen. Doel was om ook
de nieuwkomers in Maarn & Maarsbergen te
informeren over Doe Maarn Mee en uit te nodigen
om mee te doen. Zie hier een korte verslaglegging
van de avond. Ook zij hebben de gelegenheid
gekregen de vragenlijsten in te vullen.
14 juli 2021
Eerste deel: uitleg over proces Doe Maarn Mee aan de
hand van visuals DoeMaarnMee.
Uitleg over de thema’s
Tweede deel: open gesprek over de toekomst van de
dorpse voorzieningen met aanwezigen
Aantekeningen:
Welk thema is voor jou het belangrijkst?
Cultuur & Vrije tijd kwam het meeste naar boven.
Andere thema’s waren ook belangrijk. Wonen
werd minder genoemd.
Cultuur & Vrije tijd: In Maarn is geen plek waar
wij andere mensen kunnen ontmoeten. Later in
het gesprek kwam ook naar voren dat zij graag
willen zien dat culturen bij elkaar komen op
zo’n ontmoetingsplek. Zij leren graag van de
Nederlandse cultuur (ze wonen nou eenmaal hier)
en hebben ook veel te vertellen over hun eigen
cultuur. ’we hebben graag een plek waar je je wat
meer thuis voelt.’
Een voorbeeld hiervan was een evenement
waarbij de nieuwkomers voor de hele buurt
hebben gekookt. Dit soort ontmoetingen zouden
vaker plaats moeten vinden.

Sport en groen: zijn erg met elkaar verbonden.
Gebruik maken van het groen rondom Maarn
om bootcamps te geven, te wandelen en in te
spelen. Daar mist dus niets maar dat moet vooral
bewaard worden.
Sport: er missen faciliteiten (bijv. gym, zwembad
en teakwondolessen), dat kan alleen in andere
dorpen. Een fitness zaal zou gecombineerd
kunnen worden in de 2 marken. Ook zou een
sportschool een goede ontmoetingsplek zijn.
Vervoer is duur en daardoor het liefst zo min
mogelijk.
Problemen met aanvragen van toeslagen, ovv
e.d., daar hebben ze graag meer hulp bij. Ook
dat zou opgelost kunnen worden met een
ontmoetingsplek.
Droom van 17-jarige aanwezige: Zit nu veel alleen
thuis omdat er geen andere plek is in Maarn waar
zij zich thuis kan voelen. Zij ziet graag een plek in
de twee marken waar zij deels haar eigen cultuur
kan laten zien maar ook kan leren van andere
culturen. Ze ontmoet graag mensen van haar
leeftijd die dezelfde interesses hebben.
Ook andere boeken in de bieb. Niet alleen
Nederlandstalige.
Cultuur & Vrije tijd zoals vioolles, pianoles etc.
De belangrijkste onderwerpen:
Een ontmoetingsplek waar meerdere
culturen samen kunnen komen
Programmatisch:
o
De plek wordt zo ingericht dat
ontmoetingen tussen mensen worden bevorderd.
Dit kan door activiteiten te organiseren.
o
Bijv: periodieke evenementen
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Kleurplaten
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Tijdens de promodag zijn tekenplaten uitgedeeld.
Deze konden kinderen inleveren bij de bibliotheek
Z-O-U-T. Er zijn 7 inzendingen gekomen. Zie hier de
resultaten.
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Mural

Dit is een
Post-it

fietscross
Plak jouw
Post-it op
het
werkblad
Of versleep
een van deze
post-its

Karate

ze doet vrijwilligerswerk op het
terras in het sportcentrum voor
ontmoeting met andere ouders.
Zo kan ze ook zien wat Fender
doet. De bezoekers doen een
gezelschapsspelletje wat in het
tafelblad zit verwerkt of een
digitale pubquiz

Fender gaat
ploegen: dat is dus
joggen met een
vuilniszak mee;
waarin je tegelijk
zwerfvuil verzameld

Wandelen met
jonge moeders
die ze heeft
leren kennen in
het mamacafe

boulderen

Omdat golfen helemaal uit
is is het terrein bij
Anderstein omgevormd tot
openbaar natuurlijk terrein.
In het
natuurbezoekerscentrum
met speelnatuur en
vegetarisch restaurant

Denkje deze sfeer in:
Live muziek (jazzy
vibes), lampenslingers
en lampionnen in de
bomen, vuurkorfen,
borrelplankjes, statafels
en zitjes, barretje

In het nieuwe eettentje
aan de bosrand waar
kinderen veilig omheind
kunnen spelen,
natuurspeurtochten
kunnen doen en
boomhutten bouwen

In de dorpsmoestuin
wordt een
zomeravondconcert
gegeven

in het
theehuis aan
de rand van
de
koeheuvels

live muziek met
dansmogelijkheid )
wel gewoon
moderne muziek,
een bandje of een
live dj

Werelddansen

zij gaat naar Yoga in
the woods, dat wordt
aangeboden op
wisselende locaties
ism de landgoederen
om Maarn heen.

in het coöperatief
gerunde nieuwe
dorpshuis, sinds
dertig jaar the place
to be, broedplaats
met terras in de
dorpsmoestuin,
workshops

Er wordt een open air
charity diner
georganiseerd met live
optredens en een
veiling, waarmee geld
wordt ingezameld voor
lokale goede doelen.

ze bekijken een
expositie van een
lokale kunstenaar, en
luisteren naar een
muzikant of bandje
terwijl ze wat drinken
in de binnentuin

Ze doen de kunstroute met
tijdelijke beelden die deels door
het dorp en deels door het bos
leidt. Een aantal beelden is
interactief of er kan op
geklommen worden waardoor
het ook voor kinderen
interessant is. De route trekt ook
veel publiek dat niet in Maarn
woont waar de plaatselijke
horeca van profiteert.

In het
atelier een
cursus
keramiek

Ouder kind
muziek
maken
workshop

Natuurspeurtocht
door Maarn en het
bos, afsluitend een
borrel in het nieuwe
boscafe

Robin en Niva
volgen een
cursus
'mindfull
gezinsleven'

Ze gaan naar een
openlucht festival dat
georganiseerd wordt op
landgoed Anderstein of
het Stort, waarin het lokale
vereniginsleven en de
middenstand zieh
presenteren naar andere
nieuwe/hippe concepten.

Voorbeeld:
Een optreden
van de
harmonie
+

ze gaan lekker
naar de stad
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Alle antwoorden
op open vragen
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Thema Groen

Waar kom je het vaakst?
Polbos

Koeheuvel

Koeheuvels, achter het sportveld in Maarn

Anderstein

Landgoed Anderstein

Koeheuvel

Zanderij Maarn

Losloopgebied bos

Alle groene plekken rond Maarn, tussen
Leusden, Austerlitz, Driebergen, Doorn,
Leersum.

Het bos aan de zijde van de Maarnse
Grindweg

Maarn Zuid, Huis te Maarn..
Koeheuvels
koeheuvels
Bossen Huis te Maarn, Maarnse Berg,
weilandengebied richting Henschotermeer
rondje om het meertje bij de zandafgraving
De pol
wandelrondje van Trompplein naar
Groenlinglaan via Droststeeg naar
Schapendrift en via bos bij ted visser terug
naar droststeeg.

Alle bossen
Maarnse Grindweg en Koeheuvels
Bos ten zuiden van Maarn
De Pol (Utrechts Landschap)de Kaapse
bossen(Natuurmonumenten)
Koeheuvels
Leersumse veld
Anderstein
Op en Rondom Valkenheide
De Pol
Buurtsteeg

koeheuvels

Omgeving Golfbaan

Koeheuvels, schapendrift, Anderstein

Heideveldje net achter de Halm

Droststeeg/Schapendrift

De pol Utrechts landschap en erachter de
heuvelrug

Kaapse bos
Bos om Henschotermeer
Bos achter meentsteeg/bij vennetje
Droststeeg enomgeving
Heicop/Poortsebos, Koeheuvels
Drosteeg
T Hoogt, Koeheuvels, Maarnse Grindweg
De Pol
Koehoeveuvels met aangrenzend groen
Regio rondom het ecoduct Maarn
Bossen rond Maarn
Kaapse Bossen
Dwarsweg, Meentsteeg, Anderstein
Landgoed Huis te Maarn
Buurtsteeg/ Maarnse Grindweg
Koeheuvels en boslaan
Koeheuvels
De Hoogt
De Hoogt
het bos rond huis Maarn
Koeheuvels, bos, landgoed maarsbergen,
Kaapse bossen

bossen tussen doorn, Leersum, Maarsbergen
en Maarn
De koeheuvels
Bos omgeving Schapendrift en Koeheuvels
Centrum Maarn, bossen in omgeving
Koeheuvels
Landgoed Huis te Maarn
Landgoed Zonheuvel/Kaap Doorn,
zandafgraving, Koeheuvels, bos Maarn
zuid, ‘Wiel’ tegenover sportvelden (huis
Maarsbergen)
de Koeheuvels en de Droststeeg
Bossen rondom Maarn
Koeheuvels en tuindorp
Koeheuvels DenTreek
De Pol, Bossen Zuid Maarn
bos
Bos zuid maarn
Bos bij scouting
Het bos tussen Maarn en Doorn
leersum, kaapse bossen, koeheuvels, treek
koeheuvels, leersumse veld, kaapse bossen
Koeheuvels
63

Ik ga op zoek naar beeldmateriaal van
natuurinclusieve gemeenschappelijke
ruimtes
Maarn ontleent zijn karakter aan het groen,
dat moet behouden blijven.
Een functioneel natuurinclusief
ontmoetingshuis met een functionele,
educatieve en inspirerende groene
buitenruimte met dorpsmoestuin incl
heuvelrugtuin, natuurspelplek, buiten “
theatertje, voorbeeld klimaatplein. Geen
sporthal niet rendabel!
Maarn/Maarsbergen zijn unieke tuindorpen
met veel groen. Dat moet vooral zo blijven
het tuindorp karakter en laagbouw
De groene uitstraling in alle straten, met
bomen, gras en bloemen. Door de laagbouw
komt de natuur mooier tot zijn recht en
behouden we een groen en dorps karakter.
kinderen al jong bij de natuur betrekken
met werken in de natuur, schooltuintjes.
in de bermen overal bloeiend planten
voor de insecten. duidelijk optreden tegen
milieuvervuilers,. de diversiteit in de bossen
vergroten, op de snelweg maximaal 80 km
Groene dorpen en de groene omgeving
(buiten de rode contouren) behouden voor
de toekomst
een groene leefomgeving die alle generaties
stimuleert tot bewegen en ontmoeten
Het typisch Maarnse groene straatbeeld

Er kan prima omhoog gebouwd worden
in delen van het centrum inclusief
parkeerkelders, zoals in Kerckebosch,
huidige wijk rond Planetenbaan ziet er niet
uit, Kerkebosch is vol maar wel mooi en voelt
toch ruimtelijk. Bouwen buiten de rode zone
is een doodzonde, hierdoor bouw je alleen
maar uit en dat krijg je nooit meer terug,
bewaren voor de komende generaties. En het
is een gebrek aan creativiteit, er zijn best
andere oplossingen om meer woningen kwijt
te kunnen zoals omhoog op het Trompplein,
met goede architectuur en ruime afstand
tot buren is dat prima te doen. Als u maar
niet begint alle bomen te kappen en elke
vierkante centimeter volzet met woning of
parkeerplaats. Dat hebben ze in Kerkebosch
ook niet gedaan, toch mooi opgelost.
Toegangelijk dorp, kindvriendelijk,
behouden huidige sport en scholen. Zorg en
winkelvoorzieningen. Een compleet dorp.
Het groen in de wijken behouden en geen
afbreuk qua bebouwing aan het dorpse
karakter. Geen hoogbouw.
Bos en Koeheuvels behouden en meer “klein
groen” zoals bloeiende bermen, geveltuinen
en straatperkjes.
Een rustig natuurgebied waar we dichtbij
wonen en elkaar ontmoeten
Groen, ruim opgezet natuurlijk inclusief dorp
met fijne sfeer en dorpse maten, dus geen
hoogbouw bijv

Geen hoogbouw en met voldoende ruimte
ook voor tuinen. Dus niet hutje mutje op
elkaar!

dat iedere bezoeker zich in vakantiedorp
waant vanwege al het groen en Maarn/
Maarsbergen geen verkapte vinex wijken
worden. Bomen e.a. groen compenseren
enigzins fijnstof e.a. zaken t.g.v.
snelwegverkeer.

“Behouden buitengebied en groene karakter
in dorpen
Tips: Tiny houses die tijdelijk worden
neergezet en verplaatsbaar zijn.”

Groen hoort in dit dorp, en in natuurvorm
er buiten. Laten we dit behouden, maar ook
kijken naar mogelijkheden voor plekken
voor huizen en bv zonnepanelen oid

Het kan niet groen genoeg, maar laat het
dorp ook niet helemaal dichtgroeien, zodat
er nog wel licht op en in huizen en laag groen
en in tuinen valt. Meer grote bomen snoeien
of vervangen voor nieuwe exemplaren.

De hoge bomen waarin eekhoorns wonen en
groene bermen zijn kenmerkend voor Maarn
en moeten blijven.

Verbeteren van de groene en rustige
omgeving in de dorpen

Inzetten op behoud van natuur

Het groen zoals het nu is behouden,
koeheuvels, bos, groene bermen, veel
aandacht voor biodiversiteit,
Meer kleine woningen of
woongemeenschappen voor ouderen. Zo
komen grote gezinswoningen vrij en hoeft er
minder gebouwd te worden zodat we niet in
het buitengebied hoeven te bouwen.
De bossen rondom.
Zo min mogelijk veranderen. Maarn is uniek
en moet zoveel mogelijk behouden worden.
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Schapendrift

Natuurgebied De Pol Maarn

Anderstein

Koeheuvels en bosgebied t/m Helenaheuvel

Kasteel Maarsbergen

Bos achter het voetbalveld-huize maarn

Koeheuvels en kaapse bossen

Golfterrein Maarsbergen

Dorpsmoestuin

Koeheuvels

Bos Anderstein

Landgoed Huis te Maarn

Landgoed Huis te Maarn

Meentsteeg, Dwarsweg, Schapendrift,
Koeheuvels en bossen rondom maarn

Landgoed Huis te Maarn
Landgoed Huis te Maarn
De Koeheuvels
Koeheuvels
Zanderij, landgoed huis te maarn, andgoed
henschoten den treek

Anderstein
Gebied rond golfterrein
Anderstein bos
schapendrift
Wandelgebied De Pol met de hond
anderstein
Landgoed Anderstein

De pol
de pol bosgebied
Directe omgeving, dus het dorp, de
Koeheuvels, park nabij begraafplaats en het
bos richting Doorn

Koeheuvels, alle bossen rondom Maarn om
hard te lopen
Anderstein
Schapendrift. en ook Buurtsteeg/ Maarnse
grindweg

Kaapse Bossen

Maartse Grindweg

Overal

den treek

De pol
Koeheuvels, droststeeg

De pol

Koeheuvels doornse gat

Bossen in Maarn-Zuid

Schapendrift

Bossen rond Maarnse Grindweg, Let de
Stigter fietspad

Rondje Maarn, Koeheuvels, bossen tussen
rondom Maarn

Bos in Maarn-Zuid

Bos richting Doorn

Koeheuvels en bos rondom maarn

Dorststeeg, koeheuvels

De Plus en het bos ten zuiden van Maarn

Koeheuvels

De Plus en het bos ten zuiden van Maarn

Buurtsteeg

Koeheuvels

Schapendrift

Schapen drift en omgeving

Schapendrift

Kaapsebossen

Den treek / Henschoten

Bos Maarn zuid rondom huis te Maarn

via Anderstein mogelijkheid om naar Maarn
te lopen

Dorpsmoestuin

Rondje wandelen via Schapendrift, richting
golfbaan of via Droststeeg
Kaapse bos
Rond het meertje van Anderstein en
Droststeeg.

Henschotermeer
golfclub in Maarsbergen
Landgoed Maarsbergen
Golfclub
Schaapsdrift

Koeheuvels

Kaapse bossen, Den Treek, Leersumse veld

Koeheuvels

Natuurgebied de Pol

landgoed anderstein

Bossen rondom Hockey en golfbaan.

Golfbaan

Bossen rondom de golfbaan
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Koeheuvels en omgeving Droststeeg

Maarn

Koeheuvels en droststeeg

Trompplein

V Beuningenbos Maarsbergen

Wandelpad rondom golfclub

Haarweg e.o

Gebied tussen Maarn en Woudenberg

Droststeeg en koeheuvels

Bos rond Maarn

Maarnse Bos

Allebei

Maarsbergen

Maarnse grindweg

De Pol (hondenlosloop), koeheuvels,
helenaheuvel

Bos berkenlaan-maarnse grindweg

Koeheuvels
Bos Huis te Maarn
Kaapse Bossen
Kaapse bossen, golfbaan
Bos van Landgoed Maarsbergen
Kaapse bossen
Bos Huis te Maarn via Eikenlaan
Bos en koeheuvels
Koeheuvels
Natuurgebied De Pol, bossen Maarn-zuid
Kaapse bossen
schapendrift
Bos rondom Maarn zuid

Koeheuvels
tromplein, bos bij de voetbalvelden
Trompplein
kaapse bossen
schapendrift
De bossen van Huis te Maarn, landgoed
Maarsbergen, de Koeheuvels. De
zandafgraving, de Maarnse berg, Stameren,
de Peppelenk
Kaapse bossen bij Maarn
Kaapse bossen
Drossteeg
Anderstein

De Pol en landgoed huis te Maarn

Bos bij Henschotermeer of bij Maarnse
Grindweg en ook bij de Hoogt

Landgoed Anderstein

Koeheuvels, Kaapse bossen

Anderstein

Kaapse bossen

Koeheuvels en irriteer mij aan hondenpoep
daar

Schapendrift en hockeyclub

wandelen over golfterrein Anderstein,
Kaapse Bos, Henschotermeer

bos tussen Maarn-Doorn-Leersum

Trompplein en Kaapse Bossen
Trompplein
Zanderij - Stameren - Noordhout - huis te
Maarn - Koeheuvels

Landgoed huis Maarn
Droststeeg
Bos bij Groenlinglaan
Droststeeg achterweg henschotermeer
Meentsteeg

Stameren
Bossen en heide
Trompplein
Anderstein en omgeving
Koeheuvels, de Hoogt, Laagt, den Treek,
Henschotermeer, Maarnse Grindweg
Koeheuvels en tromplein
Bos Maarn zuid
Maarnse Grindweg e.o. Dwarsweg e.o De
Hoogt en de Laagt
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Welk groen op het Trompplein, rondom De Ladder, bij de voetbalvelden en bij de hockeyvelden
en tennisbanen is voor jou van grote waarde?

Trompplein

De ladder

Het bosgebied de bomen dus, de vijvers
in de omgeving van de ladder zijn ook
belangrijk voor de afwisseling

Eigenlijk geen in het bijzonder

Groenstrook bij Planetenbaan
trompplein en ladder: afwisselend
bloemrijke kruidlaag en middelhoge
struiken sport: windvangende hogere bomen

Tromp plein, 2 Marken
Trompplein en 2 Marken
allemaal
Groen rondom tromplein
Hockeyvelden

Omgeving voetbalvelden. Maar ik zou geen
probleem hebben met 2-laags bebouwing op
de bestaande lokatie. Voor alle plekken geldt
wat mij betreft dat er alles aan gedaan moet
worden om bestaand groen te behouden.

Ze zijn allemaal op een eigen wijze van groot
belang

De omzoming met bomen van het
Trompplein en de ladder; de Schapendrift en
de begrenzing van het golfterrein

Al het groen

Trompplein

Voetbal
Omgeving voetbalvelden
Voetbal
Bomen en struiken

trompplein

Voetbalveld

Voetbalvelden tegen de bosrand, mooi
wandelgebied daar, rust
alle groen

Ik heb geen voorkeur
Omgeving voetbalvelden

De ladder

voetbalvelden

de hoge oude bomen en openplekken en
mooie doorkijkjes

De ladder

votbalvelden
Rondom hockey
Trompolein, als de school hier weer komt
zou een natuurschoolplein wel fantastisch
zijn ! Met een grote moestuin en een
bloemenpluktuin , klimbomen etc.
Bomen
Geen van allen
Hockeyvelden
Alles
Oude bomen/bos
Hockeyvelden, tennisbanen, scholen

Permacultuur tuinen

Water, bomen, struiken, gras
Allemaal!
Trompplein want middenin het dorp een
groene oase met name de oude bomen zijn
zo waardevol voor verkoeling etc. Rondom
tennisvelden ivm de vele reen die daar zitten
de bomen op alle locaties
Bij de voetbalvelden
Bos
Om voetbalvelden en om Hockey terrein
Het bos

Hockey en Tennisbanen

De bomen op het Trompplein (woon zelf in
de Tromplaan, dus zou kaalslag zijn als die
verdwijnen)

Geen idee

het Trompplein

Al het groen

Groen rondom al genoemde

Ik vind al die plekken waardevol! Hoe
groener, hoe beter!

Geen mening

Alle groen

trompplein

Het hele dorp

Trompplein

Bomen

Tromplein

De bomen bij De Ladder
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omgeving de Ladder, maar ook rond hockey
en tennis
het minst bij de hockey en tennis
allemaal
Hockey velden en tennisbaan
Trompplein
Omgeving tennis
Bij de voetbalvelden
Veel diversiteit en bomen
Trompplein
Voor mij geen
Het groen rondom de voetbalvelden
Groen bij de voetbalvelden
Bij voetbalvelden
Hockey velden tennisbaan
Ladder

buurtmoestuin (trompplein) Hockey/tennis
Schapendrift
Bos achter voetbalvelden
Groen bij de hockey- en tennisvelden
Omgeving voetbalveld
Zolang er groen is is het waardevol
Alle genoemde locaties
Trompplein en omgeving voetbalvelden
al het groen
Dat bij de hockeyvelden en tennisbanen
Het groen rondom de hockeyvelden en de
tennisbanen sluit aan op een veel groter
groen gebied. Dat maakt dat het dorp in het
groen besloten ligt. Het Trompplein is een
karakteristiek groen middengedeelte, wat
rust in het hart van het dorp brengt. Er is
veel minder groen rondom de Ladder, is niet
goed te vergelijken met de andere plekken.

Geen idee. Plaatje is te klein.
Rondom de vijver

bij de sportvelden

Voetbalvelden

Alles, dus niks in het bijzonder.

Al het groen

trompplein

groen in de straat

geen in het bijzonder. Het is het geheel aan
groen dat een dorp zijn groene ‘beleving’
geeft

Al het groen is waardevol
Alles!
Voetbalvelden
Voetbalvelden
Allemaal
Trompplein
Hockey
Ladder en tennisbanen
Slootjes rond de ladder ( veel eenden) en
bosrand naast de hockeyvelden

Trompplein
Allen
Omgeving hockeyterrein
Trompplein
De bomen vormen zowel qua aantal als
formaat een een groen blok natuur naast
je deur. Ook variatie aan boomsoorten,
vliegdennen in het bijzonder spreekt mij aan

Omgeving hockey

De groene ruimtelijke indeling in Maarn zuid

Voetbalveld

Voetbalvelden

De ladder

Ik kan het belang niet aangeven

De ladder

Bos rondom de voetbalvelden

Hockey / Tennis

Alles

Voetbal-hockey-tennis zal door menigeen
worden ingevuld

bij de voetbalvelden

De (eiken)bomen langs de Planetenbaan.
Ik geniet er van die bomen uit ons raam te
zien en soms de eekhoorntjes daarin te zien
rennen.

Koeheuvels, Vinkenbuurtweg, tnv
Distelvinklaan

voetbalvelden

De grote bomen rond het trompplein

Voetbalvelden

De bomen

Trompplein en bij hockey/tennis

Voetbalvelden

Tromplein

Trompplein
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De Ladder

De moestuin, de bomen en de grasstroken

sloten en omliggend groen bij De Ladder

groen in verschillende lagen: kruid - struik boom

Rondom de Ladder
Alle groen
Tennisbanen
Rondom de hockeyvelden

Bomen
Bomen
De Moestuin, de bomen en het groen rondom
het Trompplein en de Breeschoterlaan

Trompplein

Al het groen is van grote waarde met name
de groene grotere delen bij de hockey en
langs de Ted Visserweg

Trompplein

Alle vier de locaties!

Groen heeft altijd zijn waarde

Alle groen bij tromplein,
ladder,hockey,tennis,voetbal zijn even
belangrijk!

Groene omgeving hockey, tennis

Bos
Hockey tennis
Geen van allen belangrijker of onbelangrijker
dan het andere

Groen rondom Ladder, Tromplaan en
hockeyvelden

Tromplein
Alle groen is mij evenveel waard!

Al het groen is van grote waarde voor alle
drie de locaties

Nu te weinig groen

Trompplein

Voetbalvelden

Omgeving hockeyvelden

bestaande bomen, tuininrichtingen,
water(beek), grasstroken

Trompplein en naast hockeyvelden

Hockeyveld

Allemaal

Ik kom daar weinig, dus geen mening

Trompplein en ladder

Voetbalveld

Bij De Ladder

Rond de voetbalvelden

Trompplein

Al het groen in maarn is heel belangrijk.
Nieuwbouw mag helemaal niet ten koste
gaan van groen

tromplein, bij de voetbalvelden

Trompplein

voetbalvelden

Ik begrijp de vraag niet helemaal, maar
bomen, diversiteit, bloemen

bos bij de voetbal

Bij de voetbalvelden, maar ook Trompplein

Trompplein en voetbalvelden

schapendrift

Bomen en struiken waarin dieren leven

Dorpsmoestuin

Bomen en struiken

Niet specifiek, maar wel het groene karakter
door oa de grove dennen

Allemaal

Welk groen op deze locaties? De bomen
rondom de twee marken.bomen bij de
parkeerplaatsen
Allen zijn waardevol. Dat is het fijne aan het
dorp. Dat er veel groen is
bomen
Groen rondom de ladder prinseheuvellaan

Hockeyveld

Bomen rondom Trompplein en Ladder

Hockeyvelden
Allemaal
Voetbalvelden
Omgeving hockeyclub en tennisvereniging
Oudere bomen.

bij de voetbal- en hockeyvelden het bos
Allemaal
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het zijn 3 totaal verschillende locaties:
voetbalvelden (bos), hockey/tennis
(landelijk aan de rand van het dorp),
trompplein (plein + voorzieningen in
woonbuurt). Deze variëteit handhaven
Bomen in combinatie van struiken
Voetbalvelden
Hockyvelden
Voetbalvelden

70

13

Wat vind je belangrijker? Willen we buiten de rode contour bouwen? Of liever de groene
omgeving beschermen en zo veel mogelijk bouwen in de kern van Maarn?
Trompplein
Het bosgebied de bomen dus, de vijvers
in de omgeving van de ladder zijn ook
belangrijk voor de afwisseling
Groenstrook bij Planetenbaan
trompplein en ladder: afwisselend
bloemrijke kruidlaag en middelhoge
struiken sport: windvangende hogere bomen
Omgeving voetbalvelden. Maar ik zou geen
probleem hebben met 2-laags bebouwing op
de bestaande lokatie. Voor alle plekken geldt
wat mij betreft dat er alles aan gedaan moet
worden om bestaand groen te behouden.
De omzoming met bomen van het
Trompplein en de ladder; de Schapendrift en
de begrenzing van het golfterrein
Trompplein
trompplein
Voetbalvelden tegen de bosrand, mooi
wandelgebied daar, rust
Liever helemaal niet bouwen. Maarn is vol.
Uiteraard zoveel mogelijk binnen de
bebouwde kom, maar dan moet het wel
reeel haalbaar zijn om op die locaties aan
de woningbehoefte te voldoen. Anders
geclusterd buiten de huidige rode contour
bouwen.
buiten de rode contour.
buiten de rode zone ook
Beide. Maarn moet meer huizen krijgen
Binnen de rode contour
Bouwen primair in de kern en daarnaast
erbuiten
Kern is al vol genoeg....als daar wordt
gebouwd gaat het ook ten koste van groen.
Niet doen !

Het groen beschermen en zoveel mogelijk
binnen de kern bouwen
Binnen de rode contour
Beide moeten mogelijk zijn
Sowieso meer bouwen
??
Voorstander van buiten de rode contouren
bouwen. Ik geloof niet in de kernen bouwen
ten koste van het groen in de straten en
wijken. Zodat straks iedereen naar “buiten
het dorp” moet voor de groenbeleving.
Buiten de rode contouren is in het geval van
de Utrechtse Huevelrug meer dan genoeg
groen. Behoud groen in de directe omgeving
vind ik belangrijker.
Buiten de contouren, weilanden
Buiten de contour, weilanden
Alleen op weilanden.Bomen laten staan
Groen behouden
Kern van maar
Niet buiten de rode contour bouwen
Binnen rode contour onder behoud van het
groen!
Groene omgeving beschermen
Sowieso niet buiten de rode contour. Liefst
helemaal niet
Binnen rode contour,bescherm de heuvelrug
In de kern
Bouwen ten noorden van Maarsbergen
.bouwen buiten de contour alleen als het niet
anders kan. er zijn wel veel woningen nodig!
Bouwen in de kern van Maarn
Binnen de rode contour blijven
Groene omgeving beschermen

Groene omgeving beschermen

Buiten rode contour bouwen

Niet bouwen buiten de rode contouren

Kern, doch moeten de grenzen wel opzoeken.

Nee, niet buiten de rode contouren bouwen

Binnen

Nee

Dit is niet te beantwoorden zonder meer
informatie; om hoeveel huizen zou het gaan?
Het is een balans: je kan niet ieder perceel
in binnen de rode contour volbouwen en de
hoogte in gaan om quota te halen dan wordt
ons nu nog mooie dorp onleefbaar. Je kan
ook niet zomaar in natuurgebieden op de
heuvelrug gaan bouwen. Zou het kunnen dat
het eigenlijk al best vol is hier?

Groene omgeving
Onderzoeken om ook buiten de rode contour
te bouwen
Binnen stedelijk gebied
In de kern bouwen
Nee niet erbuiten
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Bouwen in de kern

bouwen binnen de rode contouren

Groen beschermen, maar dan ook het groen
binnen de rode contour

Binnen

groene omgeving beschermen
Als buiten de rode contour mogelijkheden
bestaan waarbij toch de groene omgeving
wordt beschermd/niet aangedaan, dan zou
dat ook moeten kunnen.

Groene omgeving beschermen
groene omgeving beschermen
Omgeving behouden plús niet teveel
bouwen.
In de kern bouwen!

In de kern bouwen

Groene omgeving beschermen

Het aantal boerenbedrijven moet omlaag.
Ruil weiland in voor laagbouw (max 3
woonlagen) voor eenpersoonshuishoudens.
Behoud bos en bomen. Ruil weilanden in
voor bos. In Maarn bouwen = groen slopen.
Slecht idee.

Bouwen liever in de kern, alleen als genoeg
mooie wandelpaadjes overblijven buiten de
kern. (dat je net als nu snel in het groen zit)

binnen de rode contour
Bouwen in kern
Bouwen buiten de contour is denkbaar en te
overwegen. Het verdichten van de kern heeft
niet de voorkeur, het gaat namelijk ten koste
van het unieke open en groene karakter van
het dorp maarn. Tuindorp dient in de huidige
staat te worden behouden.

Bouwen in de kern
Alleen binnen rode contour bouwen.
Beschermen van natuur daarbuiten
Binnen rode contour bouwen
Binnen de rode contour is het redelijk vol. Of
het moet ten koste van groen of slopen. Ik
zou uitgebreid de mogenlijkheden buiten de
rode zone bekijken. Denk ook aan tijdelijke
projecten of zones voor tiny houses
Kern

In de kern

Kern maarn

Bouwen ons kern van Maarn. Natuur
eromheen moet blijven

Met uitzondering ook in het rode gebied
bouwen

Bouwen in de kern

Met uitzondering in het rode gebied bouwen

Zo min mogelijk buiten de rode contour

Groene omgeving beschermen

binnen de kernen blijven, maar niet teveel

niet bouwen buiten de rode contouren

binnen de rode contour, maar NIET TEVEEL

Blijf binnen de rode contour.

Zoveel mogelijk in de kern bouwen

Bouwen in de kern van Maarn

Maarn zelf groen houden.
Binnen de rode contour

Zoveel mogelijk binnen kern (binnen
contour) om groene omgeving te
beschermen

Binnen

Kern

Groen beschermen

binnen de rode contouren blijven bouwen

Buiten, maar alleen op goed doordachte
plaatsen. op minst natuurwaarde volle
stukken grond, in aansluiting op dorp. Zoals
dat weiland in Maarsbergen, grenzend aan
dorp.

Bouwen binnen de kern
Buiten
Binnen de contour

Binnen

Binnen de kern blijven bouwen en zo het
groen beschermen

Bouwen in de dorpskern, natuur
beschermen.

Bouwen in de kern om groen te beschermen

Bouwen binnen de dorpskern en niet
daarbuiten
Bouwen in de dorpskern van Maarn. Niet in
het groen.

Alleen binnen de rode contouren mèt strenge
eisen
De groene omgeving beschermen.
binnen de kern bouwen

Kern van maarn
Binnen rode contouren
Niet buiten de rode contour
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Zoveel mogelijk binnen de rode contour
blijven. Om aan de woonnoden van
deze tijd te voldoen, zou er op sommige
landbouwplekken gebouwd kunnen worden,
als deze overbodig worden door onze
stikstofnormen.
“Kan het kaartje niet goed zien. Ligt er ook
aan, wat je gaat bouwen. Woningen zoveel
mogelijk in de het dorp, persoonlijk vind
ik het niet erg wat groen op te offeren om
school te bouwen in een groene omgeving”
In de kern bouwen

Niet bouwen
Groene omgeving heel goed beschermen
Ook buiten de rode contour bouwen
De rode contour is er niet voor niets en deze
moet gerespecteerd worden. Daar mag niet
gebouwd worden. Dus bouwen binnen de
rode contour.
NIET buiten de rode contour bouwen. De
groene omgeving moet beschermd worden
Groene omgeving beschermen

buiten de rode contour. in de weilanden b.v.

In Maarn bouwen en groene natuur
behouden

NIET bouwen buiten de rode contour.
Respecteer de rode contour aub

Buiten de rode contouren bouwen geen
probleem, wij willen allen graag wonen.

Bouwen in de kern

Binnen contour blijven

NIET buiten rode contouren bouwen

Binnen de rode contouren

Groen binnen het dorp behouden is ook
belangrijk. Dus niet alles volbouwen. Dus evt
buiten de contouren bouwen

Bouwen binnen de kern, en mag ook best
een beetje hoger, om het groen òm het dorp
te bewaren

Aan de rand vh dorp mag wel iets buiten
de rode contouren worden gebouwd mits
dit kan worden gecompenseerd met het
terugleggen van de contour elders, liefts zo
dichtbij mogelijk.

Groene omgeving beschermen!!

Zo veel mogelijk binnen de contour blijven

Bouwen in kern van Maarn (of rand bij
voetvalvelden zonder bos te kappen)

Kern bouwen
Bouwen bij de sportlocaties prima. Ook
opTrompplein. Niet bouwen in het dorp zelf
dan gaat het karakter van Maarn verloren.
Buiten de rode contouren bouwen om de
directe woonomgeving groen en ruimtelijk te
houden.
Binnen rode contour
groen beschermen, dus binnen de contour
blijven
groene omgeving beschermen, dus binnen
de contour blijven
Aan de rand van de rode contour bouwen.
Belangrijkste is dat mensen WONEN in het
groen!
Groene omgeving beschermen
Beperkt buiten rode contour als er geen
bomen gekapt hoeven worden hiervoor
bouwen bij de grens van de contour

Groen beschermen en binnen Maarn
bouwen!
Buiten

bouwen in landelijk gebied kan goed
met behoud van het landelijk karakter
en de ecologische funktie. inbreien in
kerngebieden levert altijd verstedelijking en
minder woongenot op.
Blijf in principe binnen de rode contour.
Tenzij er heel zwaarwegende redenen zijn om
hier vanaf te wijken.
Niet bouwen buiten de rode contour
Binnen de rode contour bouwen. Natuur
handhaven.
Binnen de contour
Buiten
Er zijn nog voldoende inwevingsplekken: niet
buiten de rode contour tot álle opties binnen
zijn overwogen
In de kern van Maarn
bouwen binnen de contour!

Binnen de rode contouren blijven

Binnen de rode contour bouwen

In de kern

Binnen de rode contour

Groen beschermen

Bouwen in de kern en op loopafstand trein

Liever iets in de rode contour dan heel erg
verdichten in het dorp zelf. Bouwen met
ruimte dus en niet op elkaar geplakt.

Vooral binnen de rode contouren bouwen.

Buiten moet ook kunnen

ook buiten rode contour is mogelijk met
respect voor natuur
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Van mij mag er voor nieuwe voorzieningen
buiten de rode contour gebouwd worden,
met respect voor de natuur.
binnen de kern waar mogelijk
Zoveel mogelijk in de kern
Groene omgeving beschermen
zoveel mogelijk binnen de rode contour
bouwen
ook buiten daar waar het kan zonder natuur
aan te tasten
Buiten de rode cultuur bouwen als het gaat
om sportvoorzienngen, zoals de sporthal
Binnen de contour en natuur sparen
Zoveel mogelijk binnen de huidige
bebouwing bouwen, zonder verlies van
aangezicht in de dorpen. Op een moment
moet men stoppen met blijven bijbouwen.
Zeker als dit ten kosten gaat van karakter
van de dorpen of natuur bij de dorpen
Binnen de rode contour
Binnen rode contouren
Niet bouwen buiten rode contour
beperkt bouwen in Maarn en Maarsbergen,
niks buiten rode contouren

Zo veel mogelijk in de kern van Maarn
Binnen het rode gebied blijven
Bouwen in de kern
Bouwen in de kern en niet buiten huidige
bebouwing
Groene omgeving behouden!!!!!
bouwen in de kern heeft voorkeur. Wel
onderzoeken waar op bestaande bebouwde
locaties buiten de kern mogelijkheden zijn
Niet buiten de rode contour
m.i. geen andere keuze dan buiten de rode
contouren te gaan bouwen. Er zullen toch
ook betaalbare (sociale) woningen bij
moeten komen ipv wéér woningen in de
duurdere sector. Die zijn hier al genoeg in de
gemeente!
Bouwen in weilanden of op de golfbaan.
Zolang de bomen maar blijven, en veelvuldig
voorkomen in nieuwe bebouwing. Als ik in
een ander dorp ben, dan mis ik de bomen.
Niet buiten de rode contour bouwen
Buiten de rode contouren, aan de rand van
rode contouren, met woningen voor senioren
met uitkijk naar groen, Appartementen voor
starters binnen rode contouren

Vol is wel vol.Als het moet, dan bouwen
buiten de rode contour. Verbindt Maarn met
Maarsbergen.
Groen beschermen
Absoluut NIET buiten de rode contour, zijn
jullie besodemieterd
Binnen de contour
Binnen contour
Bouwen in kern
Blijf binnen de contouren
Groene omgeving beschermen
Ook buiten de rode contour
Buiten roden contour zodat dorp groen blijft
en geen stedelijk stenen karakter krijgt
buiten
Beide opties openhouden
Binnen rode contour
Buiten de rode contour is acceptabel als
daarmee hoogbouw binnen in het dorp wordt
voorkomen.
Liever niet meer bijbouwen maar anders
in de kern, maar geen hoogbouw om het
natuurlijke van Maarn te behouden.
Zoveel mogelijk binnen rode contouren
In de kern
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Wat is jouw droom voor het groen in Maarn en Maarsbergen? Wat wil je behouden voor de
volgende generatie(s)? Wat wil je veranderen voor de volgende generaties?
Het groen zeker behouden en verzorgen,
maar niet ten koste van alles. Het moet
mogelijk zijn woningbouw en een groene
omgeving te combineren.

Gewoon zo laten al het groen, maar wel
de mensen opvoeden dat ze op de paden
blijven, honden aan de lijn en hun fatsoen
houden

Behoud van het gehele tuindorp inclusief
alle bomen.

Meer groene recreatie dwz wandelpaden en
MTB paden waarbij Maarn als middelpunt op
opstappunt fungeert

Het groene karakter, met de huidige balans
tussen rood en groen, behouden, ook bij
uitbreidingen (woning)bouw
een rustgevende mix van bloemrijke
kruidlaag, struiken en bomen gecombineerd
met groene speel- en relaxplekken
Groen is (denk ik) het allerbelangrijkste
aspect van Maarn en de reden dat mensen
hier willen wonen. Dus zoveel mogelijk
binnen de contour blijven zodat het bos
dichtbij blijft. En binnen de contour ook
zeer terughoudend zijn met kapvergunning
of anderszins verwijderen van groen.
(Met name aannemers hebben de nogal
vervelende insteek om een kavel altijd eerst
volledig kaal te kappen terwijl dat zelden
echt nodig is.)
Groen en kleinschalig wonen in Maarn met
behoud van monumenten als Tuindorp
Laat Maarn blijven zoals het is zo veel als
mogelijk
Dat het prachtige bos zo vrij en op zeer
veel plekken toegankelijk blijft en de
woonomgeving zelf ook zo groen (dus niet te
veel verdichten!)
Openheid en groen in het dorp. Geen volle
straten met baksteen en blik. Maar meer
ruimte voor groen en ruimte om te spelen.
Dit zijn unieke kwaliteiten die je niet moet
verspelen. Beter om kwaliteit buiten de rode
contour toe te voegen dan het bestaande
dichtbouwen waardoor het woongenot van
allen verslechterd.

Zoveel mogelijk groen behouden. Promoten
dat bewoners zo min mogelijk met de auto
boodschappen gaan doen!!
Gratis gebruik kunnen maken van het groen,
dit niet verkopen aan ondernemers die er
een hek omheen zetten en gaan exploiteren.
Verkoop aan een natuurorganisatie is wel
ok als het groen daardoor behouden kan
blijven. Ecologisch groenbeheer voor de
biodiversiteit, geen mountainbike paden
aanleggen, honden aan de lijn beter
handhaven
Dat oorspronkelijke bomen worden
geplaatst ipv eiken die hier niet thuis horen
ik bossen en straten.
Geen stoepen, maar veel groenstroken met
dennen/bomen
Veel variatie in natuurlijke begroeiing en
beleid dat daarop wordt aangepast
De mooie groene omgeving is de reden dat
we hier zijn gaan wonen, maar als daar hier
en daar in gebouwd wordt hoeft dat niet erg
te zijn.
Groen in de directe omgeving. In je tuin.
Bomen als je uit je raam kijkt. In de tuin
van de buren. Speelnatuur voor de kinderen.
Geen stoepen maar groen. Gevoel van ruimte.
Denk aan de opzet van Tuindorp.
Meubin bos, als stapsteen naar tuinen
Meubin bos als bos behouden als stapsteen
naar de tuinen

met beleid omgaan met de mogelijkheden

In ieder geval geen bomen meer kappen

“Beplant en zaai de plantsoenen veel
diverser dan nu, dat hoeft niet meer te
kosten en kan zelfs goedkoper zijn
Een meer diverse beplanting is ook veel
beter voor vogels en insecten En zo zijn er
nog veel meer dingen te bedenken!”

Het wonen in een bosdorp, juist zonder
hoogbouw, creëert een plek van rust voor
zowel jong en oud. Een bewuste keuze in
het groen, weg van de stadse invloeden
en drukte..dat wens ik de toekomstige
bewoners toe.

Bos, Koeheuvels, natuur

Fijn nieuw koffie tentje en natuur
speeltuintjes

Goed beheren en uitbreiden
De bossen en aansluiting van de bossen op
elkaar behouden (zoals Heicop/Poortsebos
en Koeheuvels)

Mijn droom is dat de generaties na 2050 ook
nog kunnen leven in een schone en mooie
omgeving en er nog betaalbaar water en
voedsel is.
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We zijn een klein, groen dorp, dat willen we
blijven!
Wij wonen hier in en met de natuur, dat
moeten we koesteren. Drukte kan in steden,
hou het respect voor de natuur en ons als
gast erin instand.
Bosrijke omgeving
Horn behouden. Matig bouwen. Niet meer
inbreidingslocaties
Het zou mooi zijn als het groen van nu zou
blijven. Ik weet niet of dat realistisch is.
Het zou goed zijn om inwoners die hun tuin
grotendeels bestraat hebben te overtuigen
van een andere aanpak, ook m.h. oog op
toekomstige wateroverlast.
Koeheuvels, Eigenlijk het karakter bewaren
van het dorp zoals het nu is. Niet meer
campings,toerisme.
Snel Bos in kunnen lopen, bomen in
woonwijken, groen maarn
Samenwerken met de natuur en daarin
participeren, de bewoning circulair en
energie neutraal creëren en samen komen
op locaties met buurt permacultuur
groenvoorzieningen zoals “den hof van de
toekomst” of a la Eco dorp Boekel.
Wat zou het mooi zijn als we de bomen en
bospercelen in maarn konden behouden
alsook onze algemene voorzieningen op
hetzelfde peil houden. Probeer in geld uit te
drukken hoeveel een grote oude boom waard
is; co2 opslag, klimaatbuffer (verkoeling),
recreatie, woongenot, speeltoestel,
schuilplek voor dieren. Want nu delft de
natuur het onderspit omdat er vaak alleen
aan de gemeentelijke financiën op korte
termijn gedacht wordt.
Het stukje tuindorp met grote tuinen
behouden, net als al het andere groen in het
dorp. Ook mag de gemeente minder scheutig
zijn met kapvergunningen/kappen van
bomen bij bouwen/verbouwen van woningen
Bosgebied behouden
Maarn is het geheime buiten van de stad
Utrecht. Laat dit zo blijven. Niet te hoge
bouw, wel hogere bouw, anders niet haalbaar
om alle mensen te vestigen. Trompstaete
vind ik een geslaagde hogere bouwvorm.
Veel bomen, als het kan, gras trottoirs, meer
bomen in plaats van weiland, maak het
Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug nog
maar een stukje groter.
behoud de bossen en de heide
Dat ook het dorp een bosrijk en groen gebied
blijft

Mooie groene plek in het midden van
het centrum. Met terras, buurthuis, bieb
en natuurlijke speeltuin. Een plek om te
ontmoeten en verbinden.
De natuur rondom het dorp
Dat het een rustig groen dorp met veel
bomen blijft en laagbouw
Zoveel mogelijk behoud van huidige groene
voorzieningen. Ontmoetingsplekken en
speelplekken kunnen zo ingericht worden
dat ze ook een hoge ecologische waarde
hebben, en daarnaast ook een educatieve
waarde.
ik zie de toekomst somber in voor het
groen. Het kost geld, heeft geen stem,
herplantplicht stelt niets voor. Het maakt me
verdrietig.
Maarn blijft een dorpje in het groen. PUNT
Groen en natuur behouden
Maarn zo houden als het is. Een prettig
groen dorp.
Behouden en beschermen
Bomen en bossen
Groene omgeving. Geen sjokvol bebouwd
dorp. Sociale huur, maar wel waardevol en
natuurinclusief en CO2 neutraal.
Groene uitstraling van bomen en straten
heel wezenlijk. Geen grijze trottoirs maar
groen gras, evt met paadje of strook.
Parkachtig dorp. Supermooie
Meer groen, bomen behouden. Minder
stenen en asfalt!
Groen moet behouden blijven voor de
volgende generatie. Niet bouwen in het bos
Het groen moet worden behouden voor de
volgende generatie
Zo veel mogelijk groen maar ook meer
natuurlijk water (opvang) aanleggen,
belangrijk voor het klimaat
groene daken en veel meer ruime senioren
appartementen zoals Trompstaete
De bossen rondom Maarn en de koeheuvels
moeten behouden blijven..ook de bomen in
het dorp..
De groene wijken van maarn zuid behouden.
De nieuwe generatie bekend laten worden
met natuur en de eco systemen. Spelen en
recreëren in en met de natuur
koeheuvels!
Zoals het nu is, zo zal ik het ook graag
behouden
.

Tuindorp maarn
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Het groen komt voor een groot deel van de
vele bomen en verwilderde groenstroken.
Dit vind ik heel fijn en Maarns. Niet alles vol
bouwen met parken of speelplekken, gewoon
groen laten gaan.

Bossen behouden en groene groenstroken
met meer bloemen en oude (eetbare noten
bomen)

Een eet tuin, waar iedereen aan mee kan
werken

Mensen/kinderen bewust maken hoe
belangrijk groen/natuur is door ze actief te
betrekken. Bijv. leerzame speurtochten in
het bos voor kids, een “groen-challenge”,
(pop-up) café met duurzame producten,
meer vogelhuisjes, bloemen, bijenhotels,
groene daken op gezamenlijke grond om
meer bewustzijn te creëren

Dat het groene Maarn zo groen blijft. De
hoeveelheid bomen en t groen is precies
de rede waarom we hier 6 kaar geleden zijn
komen wonen.

Wees uiterst terughoudend met bomenkap.
Immers weg is weg. Kleine teruggeplaatste
bomen hebben pas decennia later de
capaciteit van verkoeling en co2 opname

Het bos. En het groen in de straten van
woonwijken in zuidmaarn

Betrek de kinderen bij het natuur onderhoud
en de natuur in het algemeen, schooltuinen,
pleeg overleg met de boeren over minder gif
en meer bloemen. Zorg dat de snelweg naar
80 km gaat

Mooie perkjes aanleggen in het dorp en niet
zoals nu er helemaal niets aan doen.
Bomen, gevoel dat je in het bos woont

Niet teveel aangelegd groen. De natuur
lekker zijn gang laten gaan. Speciale plekken
als de koeheuvels koesteren. Een grote
natuurspeelplaats in plaats van die diverse
speeltuinen in enigszins treurige staat
Het groen wat nu overal te zien is op het
dorp.
als er geen valwind/storm is/zal komen, is er
hoop voor behoud van veel groen - voorkom
onnodige kappingen en als dat het geval is,
informeer de mensen die in die buurt wonen
- Ingang marezhof 2021 met actie Copijn
bomensnoei/kap en aanleg P plaatsen was
niet bij alle omwonenden bekend
Dat het groen behouden blijft en dat het
groen(beheer) zoveel mogelijk bijdraagt
aan versterking van de biodiversiteit en
klimaatneutraliteit.
De kleinschaligheid en nabijheid van natuur
Het groen rondom de kernen goed beheren
zodat er gerecreerd kan worden maar
daarnaast ook voldoende rust en ruimte
blijft voor ecologie/biodiversiteit. In de
kernen meer aandacht voor beleving/gebruik
van groene buitenruimten’ met groene
natuurinclusieve hofjes en terrassen, een
biologische gemeenschappelijke pluktuin
op het veld voor het oude gemeentehuis met
bankjes voor de ouderen en vrijwilligerswerk
door de scholen en jongeren.
Alle bomen, geen echte stoepen maar gras
als stoep
Behoud van kern natuurgebied aan de
zuidkant, uitgroei woongebied naar noord en
oostkant met behoud van groen
Het boskarakter van het dorp moet
behouden blijven. Er moeten (bos)
speeltuinen/speeldernissen voor de
kinderen komen, zodat ze buiten opgroeien.

Behoud de vrije toegankelijkheid voor
wandelaars van het golfterrein Anderstein.
Behoud het groene karakter van het dorp.
Door groene pleinen, lanen met bomen. Ook
de mooie tuinen dragen daaraan bij. Maak
mensen bewust van wat ze zelf kunnen
bijdragen om hun tuinen groen te houden.
Tuinonderhoud vraagt veel als je ouder
wordt. Vrijwilligers kunnen bijdragen aan
het onderhouden van tuinen voor wie het
teveel wordt. Er is in Nederland een grote
tendens om tuinen maar te verstenen,
lekker onderhoudsarm te maken. Maak
mensen bewust van de nadelen van zo´n
zogenaamde onderhoudsarme tuin.
“Zoveel
mogelijk groen behouden, en kinderen en
school ook een mooie plek tussen het groen,
we zijn de stad uit gegaan omdat de kids
de ruimte willen geven met moestuin en
insectenhotel. Ik denk dat een school op een
unieke groene plek enorm pluspunt kan zijn
voor het dorp in de toekomst. Maar ook een
natuur speeltuin of mooie buiten speeltuin,
liever 1 goede dan 10 van mini speeltuintjes
waar je niets kan doen. blik en burgers
uit zeist mooi voorbeeld, maar ook mooie
speeltuin in doorn vlakbij het zwembad,
speeltuin in het bos. Dit mis ik enorm in
maarn/maarsbergen”
Een grote dorpsmoestuin met fruitbomen
en een dorpsboerderij. Waar cliënten met
een afstand tot de arbeidsmarkt werken,
maar ook kinderen les krijgen en Maarnaars
meewerken lokaal te produceren.
de parkachtige sfeer met dunne lage
bebouwing over een grote oppervlakte met
veel groen.
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Groen zoals het nu is, is prima!
Al het groen en de ruimten in het dorp zelf.
Wegen zonder stoep maar wel groen. Het
dorpse behouden. Daardoor authentiek
Groen is in zo’n grote mate aanwezig in
Maarn. Ik wil dat get gevoel behouden blijft
dat als mensen door maarn rijden, dat ze
dan het gevoel krijgen op vakantie te zijn
“Huidige groen versterken en uitbreiden,
meer natuurlijk groen in woonomgeving.
Wegen veranderen in verblijfsgebieden,
verhardingen terugbrengen.
Natuurlijk bermen beheer.
Meer diversiteit bomen en beplanting.
Bewoners meer betrekken bij aanleg .”
Het ruime groen opgezette dorp behouden.
nvt
Ook voor de 65+ers moet er een groene
plek zijn in Maarn. Kleinschalige app
gebouwen (max 3 woonlagen) met grote
gemeenschappelijke tuin en/of voor 1/3 deel
grondgebonden met kleine eigen tuin.
Gezond groen passen bij de omgeving
en goed voor de biodiversiteit. In de kern
een verzorgde uitstraling. Natuurlijker
land de randen als overgang naar het
bos. Het behouden en beschermen van de
grasbermen.
Natuurbehoud
Een groene ontmoetingsplek (voor jong en
oud) in het hart van Maarn met moestuin en
speeltuin
Bomen in rode contour kunnen gekapt
worden om nieuwbouw, daglicht te
realiseren. Buiten de rode contour niet.
respecteer de ruimtelijke opzet van het dorp,
waarin wonen en groen samen gaan. (groen
is niet per se gelijk aan hoge bomen)
Veel groen
Niet teveel uitbreiden, houdt de kern klein en
groen en bescherm het groen rondom Maarn
en Maarsbergen. Geen groeikern zijn door
groter te worden
Ik wil de natuurgebieden behouden.ik wil
betaalbare woningen voor jongeren in Maarn.
Het groen is het hart van Maarn en
Maarsbergen. Minder groen tast het hart
aan en dat is niet gezond. Het groen moet
behouden blijven.
Behoud de groene omgeving, dus
RESPECTEER de rode contour.
Openbaar groen samen met bewoners
beheren.

Het openbaar groen bij de woningen samen
met de bewoners beheren, zodat er bijv
ruimte komt om bloemen, groenten en fruit
te telen. Dit kan ook saamhorigheid creëren
en eenzaamheid tegengaan.
Met zorg en aandacht omgaan mbt het
bestaande groen, geen drempel voor bouwen
in het dorp!
Bosgebieden van maarsbergen en Maarn
nog beter laten aansluiten. Nu nog teveel
opgeknipte kavels
Het landelijke en dorpse behouden, inbreien
op bepaalde locaties eventueel Maarn en
maarsbergen verbinden langs tuindorp weg.
Het dorp mag best wat verdichten, kan ook
met voldoende groen, om het groen om het
dorp te bewaren, en vokdoende betaalbare
sociale woningen te bouwen. Géén dure en
middeldure woningen meer bij bouwen
Nog meer bomen, wilde bloemen, meer
educatie, bv volkstuin, plantenbakken etc
Niet buiten het dorp bouwen. We zijn een
nationaal park. Laat dat zo blijven:)
Beide gemeenten zoveel mogelijk groen
houden
Maarn het groenste dorp van Nederland!
Zowel qua bomen en zichtbaar groen als qua
nul-op-de-meter
houd de kern van de dorpen groen en
ruim opgezet, vermengd met hier en daar
clustering van gestapelde bouw voor de
kleinere en/of minder draagkrachtige
huishoudens.
Alle initiatieven die natuur, landschap
en biodiversiteit voor de toekomstige
generaties veilig stellen. Dat is belangrijk.
Vooral het groene karakter handhaven.
Natuur is de belangrijkste reden om hier te
wonen.
Dat het groen behouden blijft
Groen behouden
Dat het groen serieus wordt genomen: dat
nieuwe bewoners niet als eerste hun tuin
leegkappen: dat de groene ‘stoepen’ niet als
parkeerplaats worden gebruikt: dat Maarn
de groene oase blijft die het is
De voetbalvelden in de huidige vorm en op
de huidige plek behouden, niet verplaatsen.
Deze liggen prachtig, bezoekers uit de
omgeving geven dit ook vaak aan. Ook het
groene boom- en plantrijke karakter van
Maarn-Maarsbergen en omgeving zoveel
mogelijk behouden. Alleen trottoirs op de
plekken waar dat echt nodig is.
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Het groene dorp!! Ieder leeft in het groen.
Ontmoetingsplek met groene speelplaats in
Heuvelrugplein
Behoud van groen en dorps karakter in de
groene omgeving
Behoudend karakter
Maarn is groen en dat moet wel een
streven zijn/blijven maar er zal ook naar de
toekomst gekeken moeten worden en voor
de jeugd/senioren gebouwd moeten worden.
Behoud van de natuur zoals het is, met
hier en daar nog meer bomen. De zomers
worden ook steeds warmer, dus bij nieuwe
bebouwing hier aandacht aan besteden. Bij
schaarse ruimte bouwen op de golfbaan?
Groen als zichtbare long voor een gezonde
leefomgeving
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Waar sport jij graag?

Thema Sport

fitness in de zaal en fietsen in de omgeving
+ tuinieren

Ik tennis, golf, loop hard, fitness, wandel,
tuinier, fiets en nog veel meer.

Buiten in het bos en park

LTV Maarn

Hardlopen, voetbal, hockey. In de buitenlucht
en hardlopen in het bos

Tennisbanen, hardlopen overal, pilates bij
fysio

MHC Maarn

Blomdance

Bos

De tennisvereniging en wandelen in het bos

In de bossen

Tennis

Bos, hockeyveld, koeheuvels

Op fietspaden

Sporthal

In het bos, om te wandelen en fietsen

Runxperience.nl

Ook fitness

HC maarn

Vereniging

Tennisvereninging

In de natuur/ het bos

LTV

Buiten of gezellig binnen

In de tuin

In het bos en met een groep in het
dorpshuis.

Bjj ltv en hardlopen in het bos
Ltv Maarn
Svmm
Bos + sportschool
In de sporthal
Buiten en bij voorkeur in het bos.
Bos, Koeheuvels etc..
In het bos
Paardrijden
Buiten
Bos
In het bos
UHTT

In het bos
Kinderen svmm
Svmm
Zwembad
Tot nog toe enkel karate en fitness écht
gedaan, in Maarn ivm 2 jaar klushuis nog
niet aan sport gedaan.
Bij de tennisvereniging, wandelen en fietsen
in het bos.
Dorpshuis: judo, gezondheids centrum
Pilatus’
MHC maarn
Bos

Buiten

Utrechtse heuvelrug & Landgoed Den Treek /
Henschoten

UHTT, MTB routes, in het bos, in het
henschotermeer

Buiten. Ik overweeg weer te gaan tennissen.

Het bos
Blomdance
Buiten
Bos
bos
Voetbal en buiten sport
In het bos
Maarn hockey en Bunnik voetbal

MHC maarn en in natuur
teamsport en fitness
in het bos
In het bos
Badminton vereniging
LTV Maarn
Bos
LTV Maarn

blomdance

wandelen op landgoed anderstein, landgoed
maarsbergen en fietsen in de wijde
omgeving (straal 25 km)

Tennisvereniging

in de natuur en thuis

ltv maarn
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Buiten
in het bos
hockey op de hockeyclub, mountainbiken in
de bossen rondom maarn
Arnhem
De pol
bos
buiten in de bossen
Planetenbaan
Biljart graag in de Twee Marken
Ik sport bij de hockeyvereniging, maar ik
sport ook individueel als hardloper of fietser.

Binnen en buiten, hele gezin maakt gebruik
van alle faciliteiten in Maarn. Willen we
graag zou houden.
MHC Maarn
LTV, buiten
In het bos, ik wandel en fiets naast de
hockeyclub
Overal
Mhc
zowel buiten (tennis, golf, wandelen)
als binnen (twee marken en bij de fysiopraktijk)
MHC MAARN

LTV Maarn

Hmm en zelfstandig

Ik hockey, loop hard, wandel en ga af en toe
naar fitness. Je kan helaas, maar 1 activiteit
selecteren. Hockey in clubverband en
hardlopen en wandelen zelfstandig.

Maarnse Hockey club

Op het hockeyveld hockeyen. Hardlopen op
het hockeyveld en in de natuur. Wandelen in
de natuur van Maar

MHC Maarn en thuis

In de bossen in de directe omgeving van
Maarn

Fysiofitness in Gezondheidscentrum Maarn
Het hockeyveld natuurlijk
In het bos
in teamverband
Buiten

gezondheidscentrum Fitness en Golf

Individueel

tennisbaan

In de natuur

Bos

In het bos en de natuur

Bowls

In de natuur

mTC

Svmm

Ltv Maarn

hockey, tennis, bootcamp, yoga

Ltv Maarn

Tv maarn

LTV Planetenbaan

sporthal

in het bos

buiten en in de winter binnen

Ltv maarn

Nvt

Bij de hockey, in de zaal en in het bos

Buiten bij de tennisvereniging

Hc Maarn

Blomdance

Buiten maar ook binnen met trimfit

Ltv maarn, hardlopen in bos

Natuur
In de bossen

Nu even niet bij vereniging vanwege jonge
kinderen maar zou graag meer verenigingen
zien met kinder aanbod in maarn

Bij de hockeyclub

Bossen, ltv maarn, sporthal

Zaalvoetbal in de 2 marken. Daarnaast
tennis bij otg maarn en squash bij kampong
in utrecht

Wandelen met Heuvelrug Senioren en
individueel alleen of met een vriendin

in de wijde omgeving

Sporthal voort zaalvoetbal, voetbalveld bij
svmm voor recreatievoetbal, hardlopen en
wandelen in het bos

Buiten, in eigen tuin of bos

MHC Maarm

Buiten in de bossen

Mhc Maarn

2 marken zaalvoetbal

Geen lid van een vereniging, wandelen in de
groene omgeving van Maarn
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SVMM

In de bossen

In het bos
Ltv, SVMM, hockey, yoga
In het bos.
zaal en veld
Zaal
in het bos
SVMM en in De Twee Marken
Buiten en sporthal,
In het bos. Bootcamp
Sporthal
twee marken zaalvoetbal
Bootcamp buiten op het hockeyveld of
koeheuvels
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Sport jij bij een vereniging in Maarn/Maarsbergen?
fisysiofitness

ja

Nee

LTV Maarn

bij hockey en voetbal

Tennisvereniging

ja

Ja blomdance

Nee

LTV Maarn

Nee

LTV Maarn

Maarn

Kinderen bij Hockey- en Tennisvereniging

Badmintonclub Maarn maarsbergen

Nee

Ja, www.runxperience.nl

fysio fitness

Ja

Ja

Ja, tennis

Nee

Ja

Nee niet meer

Nee

Via Maarnwijzer

Nee

Nee

Ltv maarn

Nu niet

Ltv Maarn

Nee

Ja

Nee

Nee

Nee

Badminton

LTV Maarn

Ja

Kinderen: Judo, ballet

Nee

Maarn

Nee nog niet

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja, bootcamp op de hockeyvelden. Ik
overweeg weer te gaan tennissen.

Nee
Nee
Nee
Uhtt
Trimclub Maarn Wijzer
Nee
UHTT
Nee
Blomdance
Ik niet maar kinderen wel
Runxperience
nee
Svmm
Nee
hockey
ja
ja
Tennisvereniging

Ja, MHC Maarn
nee
nee
Nee
Ja
LTV Maarn
Nee
ja
nee, ik ben niet zo een ‘verenigingsmens’
nee
Ja, Padel
nee
ja
Nee
Ja
basketbalgroepje
ja, On Track / Joep Loopt
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Maarn

Ja

bij een vriendenbiljartclub

Ja - MHC Maarn

Ja, bij MHC Maarn

Nee

Ja

ja

In Maarn

Nee

Mhc Maarn

Neen

Nee

Nee

Nee

Nee, is geen wielervereniging dat ik weet
helaas

Ja
LTV Maarn
Nee
Nee, want kan niet meer
Ja
Ltv Maarn
Ltv Maarn
ja
nee
Ltv maari
Ja bij mhc maarn
Ja
Heuvelrug senioren en Maarn Wijzer
Nee
Nog niet omdat we hier eerst 2 jaar een huis
aan het verbouwen zijn geweest

neen
Ja
mhc maarn
Nu even niet wel 40 jr gedaan
SVMM en recreatief
fysiotherapiepraktijk Maarn/Maarsbergen
Nvt
LTV Maarn
Blomdance en zoonlief bij svmm
Ltv maarn
Nee
Ja
Nee
Recreactievoetbal bij SVMM
MHC Maarn

ja

Ja

Met groep vrienden in de 2 ,armen
zaalvoetbal en bij otg maarn

Nee

Nee, groep vrienden in de 2 marken

ja

fitness

Nee.

Nee

SVMM en LTV

LTV Maarn

Svmm en ltv

Ja! Binnen en buiten

nee

Ja, bij meerdere verenigingen. Deze keuze
was er helaas niet. Hockey, Tennis, Golf

SVMM

LTV
MHC
Ja
Ja
Ja
Ja, via Maarn Wijzer in de twee marken, bij
de tennisvereniging en golfvereniging

SVMM

Ja
Fit to the limit
Ja
nee vriendenclub
Ja bij fit to the limit
Nee

ja
Hmm
Maarn
Fysiofitness GHC Maarn
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Zou jij graag een sport willen toevoegen aan het aanbod in Maarn?
nee

Nee, aanbod genoeg

Fitness/sportschool/kickboksschool

Nee

zwemmen en athletiek

Sportschoo

gym/turnen, free runnen, atletiek

buiten sport apparaten voor volwassenen

Gym/turnen voor kinderen

Nvt

‘-

Nee

Mogelijkheid tot spinning

Stijldansen

Nee

Nee

Atletiekbaan

Geen mening

Atletiek, peutergym

Nee

Nee

Zwembad

Nee

Zwembad svp!

Nvt

Nee

?

Yoga en volleybal

Nee

Skate boarden

Weet niet

Mtb training

Fitness

Fitness centrum

Yoga/step

Squash vind ik leuk om te doen. Als dat hier
werd aangeboden zou ik dat denk ik wel
doen.

Nee
(Meer aanbod) hardlopen, survivalrun,
turnen (voor kinderen)
Nee er is voldoende aanbod.
Volleybal
Nee
Crossfit
Nee
Huidige aanbos is voldoende
Nee
Nee
Nee
Nee alles wat ik wil volgen kan ik zelfstandig
doen of via de fysiotherapie in Maarn

Nee
korfbal en fitness
buiten yoga
Aerobics/pilates
Nee
Wielrennen / MTB in clubverband
Nee
sportschool
zwemmen in buitenwater
Tai chi
Nee
yoga (grotere diversiteit in aanbod)

Fitnesschool

nee

Klimmen, zwemmen

Ik zou graag Lindy Hop beoefenen in Maarn

nee

Nee

Atletiek zou een winst zijn

Tai Chi

Atletiek

hardlopen / atletiek voor jeugd, rugby

onvoldoende dames die willen voetballen

Neen

nee

Ja biljarten

yoga

Nee

Squashen

Nee

zwemmen

Nee

Yoga vinyasa

Zwemmen
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nee

Geen idee

nee

Dans

Zwembad voor banentrekken en kids
zwemles

Mountainbike of wielervereniging

Bowls
Atletiek
Nee, voldoende aanbod
Fitness
?
niet direct, maar behoud wat er is
Nee
Nee
Boogschieten
Weet ik niet
Nee

Wij hebben een sporthal, sportvelden,
golfterrein, mountainbike routes, manege
etc. Houden zo!
Basketbal
judo voor kinderen?
Curves
winter - veilig buiten hardlopen, fitness
Niet ikzelf maar peuter-/kleutergym voor de
kinderen
Zwemmen, basketbal, atletiek
Squash
Badminton, leuk, mountainbiken

Ja, tennis, squash, moutainbiken en/of
klimmen

Voor kinderen zou ik graag volleybal en
turnen of iets van handbal korfbal in maarn
zien

volleybal op een leuk niveau en freerunning

Badminton

Misschien volleybal voor degenen die dat
interessant vinden

Nee

Niet direct, mogelijk volleybal voor
dorpsgenoten?

Niet voor mijzelf

Nee, het aanbod is nu ruim genoeg
Nee
Dans en beweging voor jonge kinderen.
Graag behoud huidige aanbod
Fitness
Nee
Zaalhockey
Zwemmen
Geen idee
Inline skate , taekwondo, jujitsu
Er is veel aanbod in Maarn, ik mis nu niets
en hoef er gelukkig niet voor naar een andere
gemeente/ ander dorp, want dichtbij sporten
is gezellig en makkelijk
geen idee
Ja

N.v.t.
Nee
Nvt
Niet specifiek
nee
Nee.
Voldoende sporten voor mij, maar luister
naar de behoefte van de jeugd
nee
Ik doe ook aan zaalvoetbal in De Twee
Marken
Schermen, boogschieten, klimmen,
zwemmen
Pilates, zumba buiten. Zwemles
kids(europarcs?
neen
Zwemmen, peutergym
nvt

Hockey in zaal in winter
Squash
Nee
Freerunning voor jongeren
Yoga
n.v.t.
Nee
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De sporthal heeft op dit moment overcapaciteit. Dat betekent dat de sporthal regelmatig niet
wordt gebruikt. Vind jij dat de sporthal voor meer activiteiten gebruikt kan worden?

handhaven van de huidige sportzaal +
schoolgebruik

Oude sporthal behouden en efficiënter
benutten

Heb ik niet genoeg informatie over

Beurzen

ja. gebruik ‘m zoveel mogelijk.

Spinning?

ja

Met een goede ondervloer kan hij ook voor
andere zaken gebruikt worden, bijvoorbeeld
lessen, zanggroepen oid

Ja
?
Extra sportlessen / meer verscheidenheid
aan sporten

Ja
Ja zeker! Voor evenementen, concerten

Ja, peutergym

Wat mij betreft gaan we gezellig naar de
Binder in Leersum als je wilt binnensporten.
Die hebben op zondag nog capaciteit
genoeg. Geen sporthal in Maarn. We zijn te
klein en voor een paar binnenwedstrijden
hockey en zaalvoetbal kunnen we prima
naar Leersum of Doorn.

Ja

Zeker

uiteraard hoe intensiever de hal gerbruikt
wordt hoe beter.

Ja, bv andere sporten zoals badminton

Ieder dorp in de Utrechtse heuvelrug heeft
zo n sporthal. Ik denk dat de gemeenschap
al deze hallen subsidie verstrekt. Waarom
wordt er voor Maarn zo moeilijk overgedaan?
De sporthal ook op zondag open svp

Misschien nieuwe/andere aanbieden?

ja, bestaande hal behouden en meer
gebruiken

Ja hoor, ook voor muziek en beurzen

Hoe multifunctionele hoe beter

Als dat lukt, lijkt dat me een goed plan

ja

Wintertennis binnen zou welkom zijn. Nu
moeten we naar Doorn

Ja evenementen

Ja

Ja natuurlijk

Ja een multifunctionele ruimte kan
intensiever worden gebruikt, leidend tot
succesvolle exploitatie. Nu gaan veel
inwoners voor sporten als basketball,
zwemmen, fitness en dergelijke naar
modernere faciliteiten buiten het dorp. ( bijv.
hoenderdaal)

Dat weet ik niet

Meer activiteiten

Zaalhockey zaalvoetbal badminton

Ja.

Ja, alleen zal de sporthal dan moeten
uitbreiden zodat er meer mogelijkheden
zijn.Kan nu niet voor alle sporten gebruikt
worden

Ja, hier zou je dan eventueel kunnen
uitbreiden in aanbod sport.
Volleybal op hoger niveau: 1e klasse oid
Prima, zolang dit geen overlast geeft
Tentoonstellingen, bijeenkomsten etc. Er
is veel mogelijk. Maak eerst goed gebruik
van wat we hebben voordat nieuw gebouwd
wordt!
Sporthal rendabel maken. Meer activiteiten
aantrekken
Bestaande sporthal handhaven en rendabel
maken

uiteraard, leegstand is zonde

De sporthal wordt al voor veel verschillende
activiteiten gebruikt.
Ruimte voor verenigingen
Ja, sportschool (zaal met instrumenten). Ook
buiten kan dit

Ja
Ja, Blomdance zou bijvoorbeeld ook met
grotere groepen hier kunnen oefenen, vooral
nu er voor volwassenen meer afstand nodig
is.
Ja, zoals de kerstviering, maar ook als groot
lokaal voor bijvoorbeeld de wijnacademie,
overdekte ‘rommelmarkt’, etc.

Huidige sporthal handhaven
Ja,
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Ja ik zou zoveel mogelijk verenigingen en
andere activiteiten gebruik laten maken
van de sporthal tegen een redelijk tarief. Dat
genereert dan ook inkomsten, en dan kan
voor mij de huidige hal rendabel gemaakt
worden.
Zeker
Ja hoor voor andere doeleinden
Zowiezo de sporthal laten staan, misschien
theater/ bioscoop inpassen
Meer mensen overdag laten sporten (65+)
diverse mogelijkheden aanbieden
Yes.

Voor mij is een sporthal niet een geschikte
plek voor dans
Is dit echt een vraag? Als er overcapaciteit
is, dan kan de sporthal dus voor meer zaken
worden gebruikt. Dat is toch geen mening?
Of willen jullie suggesties horen?
ja voor de kinderen meer binnen sport aan
bieden, zaalvoetbal, basketbal, handbal,
indoor tennis?
Multifunctioneel gebruik
Ja voor concerten
Dat moet zeker kunnen

Ja

De sporthal heeft geen overcapaciteit.
Onzin argument. De sporthal kan perfect
gerenoveerd worden.

G

Hangt af van de activiteit

Ja, ook voor school sport activiteiten.

Nee

Weet ik niet maar ik betaal graag voor
wat overcapaciteit ook om ruimte te
houden voor groei, noodsituaties of nieuwe
maatschappelijke ontwikkelingen

Overheid, gemeente heeft een
verantwoordelijkheid deze voorziening te
behouden. Ook in de nieuwe ontwikkelingen.

Ja

meer zichtbaar maken, communiceren wat
er kan

Ja, fitness, klus-cafe, spelletjesmiddagen,
beursactiviten (ruilbeurzen, kinderkledingbeurzen), opleidingen

de sporthal kan veel meer worden ingezet,
dit begint met flexibeler omgaan met
openingstijden, evt. het overdragen van de
verantwoordelijkheid van de mensen van
het dorpshuis naar de sportverenigingen,
zodat bijv. ook op zondag de hal gebruikt
kan worden. Je kan ook denken aan het
commercieel verhuren van de hal met
toestellen voor kinderfeestjes.

De sporthal kan heel goed voor meerdere
activiteiten gebruikt worden.

Ja! Tuurlijk. Sportschool, aerobics, dansles,
bewegen voor 40-60 jarigen, bowlingbaan,

Sporthal moet 7 dagen per week beschikbaar
zijn

Ja

Ja, zondagopening, regionaal te weinig
zaalcapaciteit voor zaalhockey, combi bso,
klimwand?

Nee, volgens mij geen behoefte
Ja er kan bv weer een gym vereniging in.
Meer verhuur voor actieve verjaardags
feesten
ja

sporthal vergroten zodat daar in de winter
getennist kan worden. Ook sporthal op
zondag open stellen.
Zou het zo laten en je richten op kindergym,
stijldansen, zaalvoetbal enzo
Rendabel draaien.

7 dagen in de week open, ook zondag,
combinatie met klimwand? Sport BSO?
Zaalhockey heeft structureel te weinig
zaalcapaciteit

Ik denk dat als de hele locatie twee marken
een moderner uitstraling zou hebben (niet
zo gedateerd en benauwd) het voor veel
partijen aantrekkelijker wordt om van de
sporthal gebruik te maken. b.v. ook het
fysiotherapiepraktijk voor bepaalde lessen
waarvoor hun eigen ruimten echt klein zijn.

ook niet sport-gerelateerde activiteiten als
examens en cursussen zijn mogelijk

ja

Een volwaardige sporthal met de juiste
apparatuur ,speelvloer en grotere
afmetingen zal juist meer gebruikt kunnen
worden. Leuk al die kleine ruimtes er
omheen maar dat belemmert juist en
sluitende exploitatie

Geen mening
zoveel mogelijk gebruiken
ja. Maar wel voor activiteiten die iets
opleveren voor de bewoners voor MaarnMaarsbergen

belangrijk dat hij er is
Bestaande sporthal renoveren
Ja hoor kan voor meer activiteiten heel
zinvol worden gebruikt
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Zoals het nu is lijkt me genoeg.
Ik vind dat er te weinig informatie voor
mij beschikbaar is om hierop een gegrond
antwoord te geven
ja we zouden de sporthal meer kunnen
gebruiken voor allerlei activiteiten
Uiteraard mag dat maar wel met oog voor de
diverse gebruikers 3n niet alleen vanuit een
rendementsmotief
Tuurlijk kan dat maar wel met oog voor
faciliteren zoveel mogelijk verschillende
groepen en oog voor dorpsbelang en niet
alleen rendabele exploitatie, een voorziening
mag ook iets kosten tenslotten
Rare vraag. Als er behoefte is aan meer
bezetting, dan gewoon doen
Ja, voor theater, kerk, congres e.d.
Nee. Dus geen sporthal
Sporthal voldoende aan wintercompetities
van hockey en voetbal. Meer aanbod voor
kleuter-peutergym. Of muziek voor kleine
kinderen.

Ja, ik weet dat er verenigingen zijn die
op zondag graag gebruik willen maken
van de sporthal, wat nu vaak niet kan. Ik
hoop dat de gemeente het belang van een
volwaardige sporthal in Maarn inziet en
deze met gemeenschapsgeld (dus met een
investering van de gemeente) behouden
kan blijven. Dit komt de vitaliteit van de
bewoners ten goede. Ook wordt de sporthal
momenteel voor allerlei evenementen
gebruikt (o.a. sociale ontmoeting,
muziekuitvoeringen, kinderkledingbeurs,
schoolprojectvieringen) en dat zou (na
Corona) ook nog meer kunnen. De mensen
in Maarn hebben naar mijn idee graag een
fijne plek waar ze met meer dan 200 mensen
samen kunnen komen. Daar wordt nu de
sporthal voor gebruikt.
Betere exploitatie met meerdere activiteiten
is zeker mogelijk.
Ja
Ja kan voor meer activiteiten gebruikt
worden en de vraag is heel suggestief.
Voor veel meer sporten
Ja

Dat mag zeker. Maak er een multifunctionele
hal van.

Geen idee

Het is wat mij betreft een sport- en
evenementenhal waarvan zeven dagen per
week kan worden gebruik gemaakt

ja, belangrijkste is dat er een
binnensportmogelijkheid komt

Als wij willen zaalhockeyen is er meestal
geen plek, de overcapaciteit zit hem denk
ik niet in de uren waarop mensen graag
sporten?
Ja kan voor meer gebruikt worden. Wil
iedereen ook maar hij is bv op zondag niet
open terwijl er wel behoefte is!
Overcapaciteit is geen issue, als die kan
worden gebruikt prima, maar mensen
sporten nu eenmaal niet 24 uur per dag.
Verhuur aan omliggende gemeenten is
prima
Ja indoor hockey en voetbal, jufo/
karate,kinderactiviteiten, sportief
kinderfeestje maar ruime buiten sport/
speelplek/schoolplein ook belangrijk.

Ja

Ja
Ja, en ook zondags
Ja
Eerder heeft het dorp deze kosten al eens
zelf gefinancierd, waarom dan nu nog een
keer?
Een mooie gemeente met een mooi
gemeentehuis verdient een mooie
sporthal. Natuurlijk moet die optimaal
geprogrammeerd worden. De huidige hal is
van buiten een gedrocht.
Ja
sporthal moet blijven voor velerlei
mogelijkheden, sport, samenkomst
Aangezien de sporthal niet echt geschikt is
voor tennis en hockey in house zou dat wel
beter zijn
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Wat vind jij van het voorstel om de sporthal te combineren met kinderopvang en/of scholen?
Overdag kunnen de scholen gebruik maken
van de sporthal. Comi met kinderopvang zie
ik niet zitten
Goed idee
goed idee
Kan, als de sporthal tenminste groot genoeg
is
Klinkt positief
Prima
Goede combinatie als er door scholen/
opvang gebruik van wordt gemaakt
Prima idee ook met de scholen
Prima om te onderzoeken.
Goed!
Goed voorstel
Wat de meest rendabele vorm is daar kies ik
voorhet hoeft niet allemaal in een ruimte
Nee dat zijn verschillende geluidsniveau’s
Goed idee
Prima! Wordt nu ook gedaan, dus voortzetten
Lijkt me handig
Goed idee
Goed idee
Combineren lijkt mij prima
Prima idee. Zo kunnen kinderopvang en
scholen eenvoudig gebruik van de hal
maken. Daarnaast geldt voor mij zien
sporten, doet sporten.
Goed
Prima
Maakt me niet uit
Prima
Zo mogelijk
Goed, maakt sporthal meer rendabel
is een mogelijkheid om meer rendabel ta
maken
Prima
Prima, hoe meer functies hoe meer synergie
Prima
Goed plan!
Prima, als zij er dan ook gebruik van mogen
maken
logisch

tuurlijk. Hoe meer delen van loze ruimte, hoe
beter!
Denk dat het te druk wordt als je het gaat
combineren
Slecht, omdat dit ten koste gaat van de
ruimte voor de scholen
go9ed
Goed. Ik zou het zelfs combineren met
ouderenzorg/bejaardentehuis. In Duitsland
zijn hier veel combiprojecten in. Ter
inspiratie wellicht.
heel goed idee!
Prima
prima, kunnen de kinderen lekker bewegen
Prima
Goed idee
Zou kunnen
Prima idee!
Prima combinatie
Goed voorstel
Prima
heel GOED
Prima
Goed, zo wordt het gebouw vaker gebruikt
Geen mening
Dat lijkt me prima.
Prima combinatie
Misschien
Goed idee
Lijkt mij een meer dan uitstekend idee om
alles samen te voegen
Prima
Prima
Prima plan
Goed idee!
Ok
Prima
Goed voorstel. Vooral als de scholen ook
gebruik kunnen maken van de sporthal.
Prima
Prima maar wel in proportie, dus niet
proppen van functies

Prima

prima, hen daar goede ervaringen mee in
Utrecht

Prima

prima idee
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Prima
prima

de vraag is of een MFA gebouw wel zo’n
goed idee is: qua bouw- en energiekosten
waarschijnlijk wel en qua gebruik/
exploitatie zeer twijfelachtig.

Goed

als dat kan

Prima

De sporthal moet onderdeel blijven
van dorpshuis als ontmoetingsplaats,
onafhankelijk vaan plaats waar nieuwe
dorpshuis komt
prima
uitstekend
geen mening
Prima , maar hoeft niet
prima idee
Sporthal en scholen moet wel in elkaars
nabijheid komen te liggen. hethoeft niet 1
groot gebouw te worden te worden waar alles
in zit. Mogen ook meerder gebouwen zijn, in
een cluster (na)bij elkaar
Geen mening
Heel goed en liefst bij hockeyvelden
het overwegen waard
Een nieuwe locatie voor sporthal en scholen
buiten het centrum van Maarn lijkt mij en
uitstekend idee.
Niet noodzakelijk
geen bezwaar
kan, maar het moet andere niet te strijdig
zijn met andere belangrijke combinaties
Goed voorstel
Niet nodig. Maarn is een klein dorp en alles
ligt al heel dicht bij elkaar.
Zolang het op de huidige locatie is in de 2
Marken
Als het voor de leerlingen v de opvang en
basis onderwijs veilig is oké!
Prima
Prima,
prima
Goed idee om omgebruikte ruimte beter te
benutten
Goed plan
Prima, maar moet niet persé

Heel goed, de kinderen hoeven niet extra
over straat
Prima
Goed
Als dat niet ten koste gaat van de sport
mogelijkheden
Goed plan aan de rand van het dorp
Prima
als er voor alles voldoende binnen en
buitenruimte blijft vind ik dat geen
probleem
Geen probleem uiteraard
Prima met oog voor brede invulling en niet
focus op kostendekkende exploitatie per
voorziening maar vkr het geheel. Overigens
ben ik vanening dat een dorpshuis sowieso
niet erse rendabel hoeft te zijn, daarvoor
betaal ik toch belasting?
geen probleem
Goed idee
Niet nodig. Zij hebben voldoende aan
kleinere lokalen. Maak buitensporten
aantrekkelijker
Als het maar voldoet aan vereisten voor
wintercompetitie van hockey en voetbal.
Prima
In sport- en evenementenhal kunnen
dan ook schoolvoorstellingen worden
gehouden en als aula worden gebruikt voor
schoolouderbijeenkomsten enzo. Kinderen
van de kinderopvang kunnen er overdag ook
spelen. Als er een kantine boven de tribunes
zou zitten, is er ook veel meer interactie met
bezoekers (buiten de hal zelf). Dit bevordert
de levendigheid in en rond de hal.
Kan goed idee zijn, zolang sporthal maar
gelijke maat houdt om zaalhockey toe te
staan
Prima
Zie het voordeel niet
Kan

Slim
Prima
Prima
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Dat vind ik een goed idee. Het maakt me
niet zoveel uit of de sporthal blijft staan of
elders in Maarn komt. Als die maar blijft.
Dan kan er in de winter binnen gehockeyd
en gevoetbald worden. Als een nieuwe
accommodatie rendabel en betaalbaar
te realiseren is, zou het heel mooi zijn
verschillende voorzieningen op 1 plek bij
elkaar te brengen: scholen, kinderopvang,
bibliotheek en een dorpshuis voor
schilderen, educatieve cursussen, sport
en ontsnapping. Het aanbod is groot en de
bewoners zijn actief en ondernemen graag
samen activiteiten.
Verlies van karakter als alles in 1 gebouw zit.
Slecht
Het zou praktisch zijn als het dicht bij elkaar
ligt zodat kinderen na school/opvang mede
gestimuleerd worden on te sporten

prima zolang het gebruik van de sporthal
niet in de weg gezeten wordt door
activiteiten vanuit opvang en scholen
Prima
Prima, als dat de ontwikkeling van kinderen
bevordert
Prima
Prima, ruimtes flex en herbruikbaar voor
andere doeleinden
Heel prettig dan kan de opvang er gebruik
van maken als hij leegstaat
Prima, ik denk namelijk dat een mfa met
scholen en kinderopvang een meerwaarde
is: scholen en kinderopvang kunnen overdag
capaciteit van de sporthal benutten. Scholen
en dorp kunnen elkaars ruimtes gebruiken.

Prima

Prima, mits het ook gebruikt kan worden
voor culturele bijeenkomsten voor
volwassenen.

Prima hoor, als er maar wel zaalhockey etc
kan worden gespeeld

Als dat qua planvorming past lijkt me dat
prima.

Prima

Vanzelfsprekende synergie die je niet mag
missen.

Goed idee
mooie mogelijkheid om ook aan jongeren te
laten zien dat bewegen (sport) normaal is

Vanzelfsprekende synergie.

Laat ze lekker buiten spelen!
Zou kunnen

Okay als dat helpt, verder geen bijzondere
mening over

Goed idee

Goed plan

Als opvang en scholen hiermee geen ruimte
verliezen en mogelijkheid hebben om te
groeien en de exploitatie van de sporthal
daarmee niet ingewikkelder wordt ben ik
niet in eerste instantie tegen. Mits het een
volledige sporthal blijft.

Prima.

Goed plan, centraliseren, korte lijnen,
eigenlijk zoals huidige situatie.

Goed idee

prima gedachte
Prima
goed idee!
moet kunnen
Als het past, prima

Een optie om te onderzoeken, maar geen
vereiste

Prima. Scheelt reistijd scholen.

zolang het een grote Hal blijft, wat van
belang is voor zaal hockey en velerlei
andere “ toernooi” toepassingen van
binnensporten...

goed

Ja

Niet nodig
Goed idee
Top idee !!! Scholen maken al gebruik van de
sporthal.

Maakt de situatie onnodig complex. Geef
de scholen een goed schoolplein, lokaal
ruimte om buiten te sporten, lokaal ruimte
voor de kleintjes om binnen te sporten
en gebruik sporthal in combinatie met
andere voorzieningen vooral voor de
oudere jongeren die gewoon op de fiets
of wandelend er naar toe kunnen gaan.
Bewegen is gezond!
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Hecht je veel waarde aan sociale activiteiten rondom het sporten?
nee

Is nodig voor de financien

Ja, het voegt waarde toe aan de sportbeleving.
Maar omdat we een kleine gemeenschap zijn,
zou het verstandiger zijn de sportkantines
te delen (na het douchen even naar het
dorp fietsen voor de derde helft lijkt me
haalbaarder dan ieder voor zich). Zeker nu
vrijwilligersorganisaties moeite hebben met
het bemannen en schoonmaken van de bar,
zou een centrale plek een valide business
case opleveren voor een door vrijwilligers
ondersteunde commerciële uitbater.

Hangt van de sportactiviteit af.

Niet heel veel waarde

Ja

Ja

Ja hoor

ja

Dat is waar het leven in een dorp ook om draait
de sociale activiteiten

Jazeker. Maar vooral omdat hier in het dorp
verder weinig aanbod in is.

Nvt

nee

Gezelligheid is belangrijk.

Ja

Jazeker

ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja de verenigingen zoals LTV en SVMM zijn
het hart van sociale activiteit en interactie in
Maarn.

Nee

Ja!
ja
ja
Ja
Ja
Hecht ik waarde aan, niet veel

Ja
Ja. Ik vind het belangrijk dat je na het sporten
nog even kan blijven hangen en bijvoorbeeld
wat kan drinken. Ook is het prettig als
sportverenigingen een/de ruimte hebben om
socials te organiseren.

Ja
Ja
Ja, belangrijk
Nee
jazeker
Ja

Ja

Jazeker

Jazeker; drankje achteraf

Beetje

Nee

Ja, want die zorgen voor gezamelijkheid en de
gemoedelijke sfeer.

Als de leden ook echt aktief meedoen, wel. Vaak
is het meer een idee an “ik betaal dus geef me
wat”, dat is geen verenigingsgedachte

Geen mening
Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Een beetje

Veel, sporten + sociale contacten gaan samen
Ja

Jazeker! Dat zorgt voor nog sterkere
betrokkenheid bij de sport.

Ja, verenigingen zijn belangrijk voor sociale
cohesie

Ja! Sport zonder sociaal aspect is ondenkbaar.
Sport verbindt

Nee

Ja

ja

Ja

Ja

Ja, en clubgebouw bij de tennisvereniging bijv.
vind ik wel belangrijk.

Ja
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Ja

Ja, essentieel

heel erg, sport verbindt mensen

vooral gerelateerd aan de betreffende
sportuitoefening

belangrijk voor de motivatie
Ja
Ja mogelijkheid om na sporten wat te drinken
in sportkantine

ja
Ja
Absoluut

Gemiddeld

Ja, die verbinden een gemeenschap

Ja

Ja, de proms b.v.

Ja

Ja

ja

Ja, maar indien deze ook in de buurt aanwezig
zijn, zoals in Maarn dan hoeft het er niet perse
bij te zitten.

Nee
Dat is een toegevoegde waarde
Neen
niet echt
jazeker. op een club mag ook best horeca
aanwezig zijn

ja
Even in de kantine kunnen zitten na de sport is
altijd gezellig uiteraard
Zeker, een 3e helft is belangrijk uiteraard, daar
zit de sociale interactie bij uitstek
nee

Ja

Ikzelf niet

Ja met terrasje

Samen activiteiten doen en elkaar kunnen
ontmoeten is belangrijk. Dit hoeft wat mij
betreft niet in sportkantines en terrassen.

Ja, die sociale activiteiten zijn een heel
belangrijk aspect van het vereningingsleven.
een beetje
Ja
ja zeker
veel waarde
Ja
Sporten in teamverband / bij een vereniging is
een sociale activiteit. Na wedstrijden op de club
napraten en samen wat drinken hoort daarbij.
Dat vind ik belangrijk en zou behouden moeten
blijven. Ben geen voorstander om naast de
verdere huidige gebruikelijke activiteiten op de
clubs, de sociale activiteiten uit te breiden.
Met mijn hockeyteam wel voor een drankje
in het clubhuis. Na mijn andere activiteiten
(hardlopen, fitness, wandelen) niet
Is goed voor de samenhorigheid
Met een maatschappelijk doel: eenzame
ouderen , gemeenschapszin versterken, minder
bedeelden ondersteunen
Jazeker, heel belangrijk
Ja heel belangrijk.
Nee
Ja voor het gemeenschappelijk gevoel
Ja, het dorpshuis moet aantrekkelijker worden
voor ontmoeting
Ja is toch fijn
Ja

Ja! Heel belangrijk voor samenhorigheid en
sociale netwerk en vangnet.
Zeker, dat is één van de belangrijkste aspecten
Zoals bij de LTV kan een terras buiten
met (gedeeltelijk) zicht op de sport- en
evenementenhal een enorme meerwaarde voor
de voorziening zijn. Ook als dat terras uitkijkt
op de speelplaats en mogelijk speelweide voor
de kinderen cq. leerlingen krijg je veel meer
interactie. Helemaal als mensen van Reinaerde
en Philadelphia helpen bij de catering op de
terras. Wellicht wordt het terras dan ook een
trekpleister zoals de Proloog in Amerongen voor
de fietsers in het weekend, en recreanten van de
omliggende campings.
Zeker
Ja, is erg belangrijk
Nee
Ja
Ja, ik vind het heel belangrijk dat je na het
sporten ook nog even ‘samen’ bent, een
(betaalbaar) drankje drinkt en er voor elkaar
bent.
Ja
Ja
Vanzelfsprekend
Zeer belangrijk
Ja

94

Ja
Ja

Ja, samen een drankje doen na afloop verhoogt
de sociale cohesie

is essentiele plus van sporten in
verenigingsverband

Ja.

Ja
Heel belangrijk
Ja
Ja, sport is niet alleen gezonde bezigheid maar
zeker ook een sociale

sport is (in de meeste gevallen) een sociale
activiteit dat niet stopt na het sporten; goed
voor de sociale structuren in het dorp
Ja

Laten we voor sociaal kiesen en niet voor
a-sociaal

Ik denk dat een centrale plek, waar meerdere
activiteiten, zoals de sport / bieb / cultuur bij
elkaar een versterkend effect hebben. Ook voor
de exploitatie; je bent dan vaker op 1 plek.

Ja

hoeft niet

ja

Ja

De combi is juist mooi

Ja. Zo creëer je gemeenschap

Sporten is een sociale activiteit. Houdt sporten
ook bereikbaar qua ligging voor ouderen.
Juist in een participatiemaatschappij van
extreem belang. In verleden is er een sporthal
gekomen omdat kleinere voorzieningen niet
volstonden. Laten we s.v.p. het kind niet met het
badwater weggooien, maar van een knelpunt
een smeltpunt maken voor sociaal cultureel
maatschappelijke activiteiten.

Ja
ja
Ja
Ja. Het moet mogelijk blijven na het sporten
iets te drinken. In een gezellige ruimte...

ja
Ja
Ja, maar de ruimte om te sporten staat voorop
Niet zo veel
Ja, tijdens corona ervaren dat sport nogal
een sociale functie heeft. Een (volwassenen)
vereniging heeft een ontmoetingsruimte nodig
Redelijk
Ja, in de coronatijd zoals nu merk je dat sport
voor een groot deel een sociale functie heeft.
Een vereniging ( voor volwassenen) zonder bar
heeft geen makkelijke instap voor het sociale
deel rond de functie.
Ja, leuk! De jaarlijkse Heuvelrug loop en
wieleractiviteiten en wandel activiteiten
Ik vind het prettig om na het sporten nog wat
te kunnen drinken. Verder staat bij mij de sport
voorop.
Ja, dat versterkt het verenigingsleven en de
sociale cohesie in het dorp.
Heel belangrijk zowel voor verenigingsleven en
de sociale cohesie in het dorp.
Hecht er wel waarde aan vanwege de sociale
cohesie en tevens ivm de inkomsten voor de
verenigingen c/q het dorpshuis
Ja, sport is sociaal cement in het dorp, heel erg
belangrijk
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Voor wie ontbreken sportfaciliteiten volgens jou?
Voor wie ontbreken sportfaciliteiten volgens
jou?
Turnen voor kinderen
Voor niet-teamsporters
zwemmers, er is nu geen zwembad in maarn.
Ook is er geen squash. Beide erg leuke
sporten die ik graag zou willen doen.

Kinderen
Ouderen? Al heb ik daar niet zo’n zicht
op. Voor kleuters mist het in Noord aan
speelvoorzieningen.
nvt
Mensen met een beperking
niet

jeugd, jongeren, jong volwassenen

Jongeren

Weet ik niet

Nvt

?

Weet niet

Sport voor kinderen vanaf 4+

Voor niemand, er is voor elk wat wils

Ik denk voor gehandicapten

Nvt

Geen specifieke doelgroep. Nu inzetten
op vitaliteit en leefstijl is belangrijk voor
iedereen.

Genoeg aanbod

Voor iedereen is er iets te doen

Geen idee. Ikzelf mis een sportschool
dichtbij. Dat mag best een klein zaaltje zijn,
niet al te fancy. Crosstrainer, roeimachines
enzo zouden ook buiten kunnen

Squash en fietscross

diversiteit voor allen

Nvt

Ik denk dat er voor alle leeftijden wel iets te
doen is..

Ouders

Geen idee
Mensen met een beperking
Moeilijk in te schatten
40+
Weet ik niet
Weet niet

Zwembad
Geen idee
Geen zicht op, maar ik vermoed senioren.
daar heb ik geen zicht op, maar ik denk
dat senioren wel wat meer zouden moeten
kunnen doen.

Gehandicapten. Ook jammer dat er
geen peuteravtiviteiten (meer) zijn.
Voor volwassenen is er qua buitensport
voldoende aanbod. Binnensport kan ik niet
goed over oordelen.

Zwemmers, dus een zwembad in het dorp of
op kleine fietsafstand.

Geen mening

Iedereen

Onbekend

Geen idee nog

Ik denk eigenlijk dat we alles/iets voor
iedereen hebben

Voor meiden die weerbaarhrid traing zouden
willen.

Weet ik niet

Kinderen, Pubers / jongeren en mensen
tussen de 30-50 jaar

Er is voldoende aanbod
Er is voldoende aanbod
Meeste sporten komen aan bod
Atletiek zou leuk zijn voor kinderen.
Voor de mensen die niet mogen tennissen,
voetballen, hockeyen (contactsporten) ivm
blessures
zwemmers
Meer keuze voor kinderen
geen mening
Voor jongeren

Kinderen
?

Skate baan voor alle niveaus (zie Nijverdal of
andere plaatsen)
Er is geen fitness/sportschool op dit
moment.
Weet ik niet.
Weet ik niet
Fitness
iets meer voor pubers misschien
Weet niet
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Kleine kinderen in vorm van goede speeltuin.

Volgens mij voldoende aanbod

geen idee

Jeugd onder de 4 jaar

Voor kindertjes genoeg te kiezen denk ik met
huidige grootte Maarn

?
geen mening
dit weet ik niet
?
voor volwassenen (30-50 jaar)
Dans voor volwassenen
weet niet
Kinderen, mensen met een handicap
Niemand
Voor senioren
Mountainbike centrum in Maarn. Als
startpunt voor diverse tochten. Kan perfect
in combinatie met een sporthal
Dit lijkt me geen passende foto. Verder kan
ik zo niet bedenken dat er iets ontbreekt.

Prima aanbod
Sportaanbod is prima
Aangepast sporten, mensen met beperking
Ik denk dat er voor alle leeftijden voldoende
sport aanbod is.
Oudere jeugd, meer fitness/bootcamp
Jeugd
Het gaat niet pm het nu maar om de
toekomst dat er winter competitie in hal
gespeeld kan worden
Volgens mij niet
Weet ik niet
?

Weet ik niet

Het sportaanbod lijkt wat beperkt. In andere
dorpen is het aanbod groter. Misschien kan
er samengewerkt worden met verenigingen
uit andere dorpen om het aanbod te
verruimen.

mensen met een beperking

onvoldoende zicht op

Ik denk dat in een dorp als Maarn voor
iedereen plaats is bij een sportclub.

20-25 jarigen

alle sportwedstrijden die binnen
plaatsvinden hebben in het weekend
nauwelijks plaats in Maarn

Mens met een beperking

Vlgs mij kan iedereen aan een sport
deelnemen binnen Maarn-Maarsbergen

Geen idee
Weet ik niet

Volleybal, handbal, zaalvoetbal, tennis
Mis iest van een sportschool
Ongepast plaatje bij deze vraag!! Als een
biertje drinken een sport zou zijn zou ik
zeggen: maak ruimte voor een bruine kroeg.

Weet ik niet
Ok nu

kinder gym/judo zou leuk zijn

geen idee

Ik denk dat er veel is in het dorp

zwemliefhebbers
Minder validen

Denk dat er meer mogelijkheden moeten
worden geschapen om jongeren te kunnen
laten sporten in de sporthal na schooltijd in
combinatie met BSO of JOP eventueel

Dat weet ik niet

kleine kinderen, peuters

Kinderen met een handicap

Kleuters en peuters
?

Voor kinderen tussen 4 en 10 jaar

er is voor iedereen volgens mij voldoende
aanbod in maarn

Kleine kinderen, kleuterdans en kleutergym
zijn er niet meer

Wat meer zaalsporten zoals volleybal
bijvoorbeeld

Jong volwassenen

Volgens mij is er voor ieder wat wils

Kinderen weinig aanbod veel kinderen
die groeps sport doen wat geen hockey of
voetbal is moeten allemaal buiten maarn
zoeken dat is jammer

???

Jong-volwassenen

Jongste jeugd.

Geen idee

Meer verschillende sporten/aanbod voor
jongeren wellicht?
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Ik kan mij voorstellen dat er ook meer
sportieve activiteiten voor ouderen zouden
kunnen worden georganiseerd (mede in
het kader van gezondheidsbeleid voor
ouderen). Bijvoorbeeld in overleg met het
Gezondheidscentrum, of onder begeleiding
van andere deskundigen (fysiotherapeuten,
etc). Kan ook bijdragen aan een betere
bezettingsgraad.
“kleine” sporten, zoals volleybal, basketbal,
korfbal ( zie eerder)
“Kleine” sporten die vroeger wel in M&M
aanwezig waren zoals volleybal en korfbal.
Niet bekend
Niet specifiek
Ouderen
Zie foto.
zwemmers
Jeugd mist diversiteit aanbod
weet ik niet
Peuters, peutergym. Voor kleuters Meent is
nu geen speellokaal
Ouderen
ouderen
Peuters (2-4 jaar)
Weet ik niet.
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Bij welke vereniging zijn jouw kinderen lid?
tennis en destijds turnen

Svmm en zwemvereniging Woestduin

voetbal en hockey

Svmm

MHC Maarn, SVMM

LTV Maarn

Svmm, Longa

Judo, manege en blomdance

Inmiddels verhuisd buiten Maarn

Dansschool en hockey

Kinderen waren lid van tennis, badminton en
hocky

MHC Maarn

Svmm en Runxperience

SVMM

Nog nergens (te jong)

Voetbal en scouting

Tennis, hockey

MHC Maarn

MHC en LTV

hockey

Svmm

Waren bij hockey

Larsheim

MHC Maarn en SVMM

Svvm

SVMM

SVMM en LTV

MHCMaarn, Golfclub Anderstein

Nog geen lid, want te jong.

Mhc en Ltv

Laco
ZZ

Ze waren jarenlang lid van de hockeyclub,
maar zijn inmiddels studenten.

voetbal, hockey, tennis

Nvt

Blomdance

hockey en tennis

Nvt

Tennis hockey voetbal scouting allemaal
gedaante

Tennis MBR
Geen, ze zitten op zwemles, dansen en
hebben hockey gedaan

Buiten maarn

Mhc
Hockey, tennis,dans

Zc Woestduin

Hockey, tennis, dans

nog te jong, wel op zwemles in doorn

LTV, SVMM

Svmm, LTV maarn en MHC Maarn

Nvt

SVMM

Mhc maarn

Svmm

Maarn, Shinty, Dalto

LTV Maarn, dansstudio Blomdance, scouting

Hockey, zwembad de zwoer

hockey

hockey

ltv maarn het en Svmm

Svmm en volleybal in Driebergen

blomdance

Svmm en volleybal in driebergen

Dansen bij blomdance

Op dit moment niet, maar mijn zoon heeft
gedanst

tennis en hockey en voetbal
Judo
Hockey, tennis, scouting
MHC en LTV Maarn
Hockey- en tennisvereniging
hockey Zwemclub
In het verleden bij SVMM,tennis en
paardrijden..en zwemmen in Doorn
Svmm

Hockey, tennis, muziek
MHC Maarn
MHC
Hockey, voetbal en tennis. En turnen
Mhc maarn, Golfclub Anderstein
MVMM d
tennis en golf
Hockeyclub Maarn
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Judo
Hockey
n.v.t.
SVMM, MHC Maarn
MHC Maarn
buiten Maarn
Schaatsvereniging
Hockey
Nvt
Hockey
mhc maarn, blom dance
Zie bij 16
Blom Dance Maarn
Blomdance
Geen lid, sporten bij Blomdance
Svmm en blomdance
Svmm, mhc maarn
Hockey
Mhc Maarn , svmm
SVMM, en in het verleden LTV Maarn
Mhc Maarn
Mhc Maarn
Nvt
Svmm
Tennis en voetbal
SVMM mhc
Wonen niet meer thuis.
SVMM en LTV
SVMM, scouting, Dansschool, judo
waren lid van SVMM,MHCMaarn en LTV
Maarn
Scouting, voetbal
Svmm. Scouting
Tennisvereniging hockeyclub
alen vertrokken
Voetbal. Harmonie (kan ook in de MFA)

100

18

Wanneer hield jouw kind op met sporten en waarom?
studie

Nvt

‘-

Vanwege studie.

Toen korfbal stopte

Nvt

.

toen ze gingen studeren en het huis
uitgingen

Zijn ergens anders gaan wonen
Studie
Studeren

Vanaf ong 16/17
Nvt

Getrouwd en verhuisd

Middelbare school, teveel om 2 sporten,
muziek en school te combineren. Gestopt
met hockey

Tennis ivm te weinig leden zelfde niveau,
en ivm andere interesses. Kind gaat nu ook
naar sportschool in Zeist

Stopte met hockey, te druk om 2x trainen
en wedstrijd te combineren met 2x trainen
tennis

N.v.t.

?

Zijn het huis uit

Nvt

Verhuisd

Nvt

Nvt

Zijn niet gestopt

22 het huis uit, dus dorp uit ivm
woonproblematiek

??? ze zijn niet opgehouden

Nvt

Geen plezier meer
Ze sporten nog steeds
Vond het niet leuk en weinig overige aanbod
in maarn
Spotten nog.
Mijn zoon stopt nu met voetballen en gaat
tennissen. Hij wil eigenlijk op boksen. Op
voetbal vindt hij de sfeer niet leuk.
na middelbare school verhuisd voor
vervolgstudie
Niet
Wonen op ka mers
Verhuizing
Middelbare school. Tijdstip van bepaalde
sporten kwam niet meer uit met t
schoolrooster

Nvt
Nvt
Toen hij koos voor gitaarles
Nog gaande
N.V.T
Niet, eentje zit wel op Pencak in Amersfoort
Niet
Nvt
Wilde andere sport uitproberen
doen ze allebei nog steeds
nee
Nee
Nvt
Verhuisd

Nvt

Zijn net pas begonnen. Ik mis wel een
muziekschool

Druk met studie, sportschool niet in maarn.

Niet - sport nog steeds

nvt

n.v.t.

Met turnen omdat de vereniging er mee
stopte

Niet

?

Door scheiding om en om het weekend in de
gemeente.

einde middelbare school. sociaal minder
interessant omdat ze niet op het ‘revius’
zaten en die de meerderheid vormde van de
teams
Toen hij Maarn uit ging. 2018
nvt

Sporten nog

nvt
Toen ze gingen studeren en het huis uit
gingen
nvt
Nvt
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N.v.t
Ze zijn niet gestopt

“Bij verhuizing voor de
Studie”

13 en 17, sporten nog steeds.

18 jaar, gingen op kamers

Nvt

Hield niet op

Sporten allebei nog, 14 en 17. Overigens
vanuit mijn rollen bij meerdere verenigingen
heb ik gezien dat kinderen vanaf ong 12
jaar meer hun eigen keuze maken, en soms
niet meer doen wat de ouders graag willen.
Dus gaan ze stoppen met teamsporten, of
bv meer de adventure kant op: freediven,
honkbal, freerunning, freefighting, zeilen,
dat kan niet hier.

Dit seizoen door Corona.

Niet gestopt, behalve met tennis; ze zijn ivm
studie uitwonend
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Niet allemaal dezelfde historie, maar door
studie buiten het dorp (>18 jr) wordt sporten
in Maarn minder interessant
18 jaar studeren
niet
leeftijd, studie, verhuizing
Niet gestopt
Zwemles A, niet dichtbij

Verhuizing voor studie.

Studie

Verhuizing ivm studie

2015

Kinderen zijn reeds lang de deur uit en niet
meer woonachtig in Maarn. Sporten elders

nvt

Wat is jouw droom voor sport en beweging in Maarn en Maarsbergen? Wat wil je behouden
voor de volgende generatie(s)? Wat wil je veranderen voor de volgende generaties?

Voldoende gelegenheid zodat iedereen op
zijn niveau kan sporten

Dat er tenminste een voetbal-, hockey en
tennisvereniging in Maarn blijft

Meer verschillende sporten in Maarn.
Ondermeer zwemmen en atletiek maar ook
een kids mountainbike parcours (zoiets als
in Scherpenzeel).

Een breed aanbod om zoveel mogelijk
kinderen te betrekken

.
?
‘Alles wat we in Maarn hebben goed
onderhouden en de sporthal isoleren dan
gaat de twee marken nog jaren mee
“Op de gehele Heuvelrug is er geen
atletiekbaan. Maarn zou hier een hele mooie
centrale rol in kunnen vervullen.
Deze moet dan toegankelijk zijn voor
scholen en sportverenigingen.”
Veel aanbod en goed toegankelijk.

Ja
Maarn Wijzer uitbreiden met wat originele
sportinitiatieven voor meer doelgroepen. Van
samen trimmen in het bos tot Afrikaanse
dans
Kinderen horen op te groeien met sport
en bewegen. Dat moet dus in het dorp
gefaciliteerd worden. De sporthal moet
behouden blijven om een divers aanbod te
kunnen bieden. Daarnaast moet gezocht
worden naar manieren om de sporthal
meer rendabel te maken, bijv. door andere
activiteiten toe te staan of een bar erbij te
bouwen, waarvan de opbrengsten naar de
sporthal gaan.

Een overdekte tennishal. Een fietscrossbaan

Combinatie van sporten nu is divers en
fijn. Golf, voetbal, hockey, tennis en binnen
sporten geven voldoende keuze. Naast alle
personal bootcamp achtige bewegingen
buiten.

Nvt

Nvt

Als alle velden, en de sporthal goed
onderhouden gaan worden is het prima voor
de volgende generatie
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Hou het simpel en laagdrempelig voor alle
generaties. Versterk de verenigingsgedachte.
Voor gekke dingen ga naar Utrecht oid

Velden en sportzalen en sportschool in
gezamenlijk beheer. Ook een plek voor
buitensporten.

Niveau en omvang huidige voorzieningen
minimaal handhaven

Houdt het dorp leefbaar voor allen van 0 tot
110

Handhaven wat er is
huidige aanbod is voldoende

Een grotere sporthal, zodat er in de winter
meer gelegenheid is om te sporten..

Efficiënt ;gedeeld) gebruik van faciliteiten

?

Een duurzaam aanbod van verschillende
sporten en voldoende buitenruimte
om ongebonden te spelen en sporten
(trapveldjes, speeltuinen, henschotermeer)

Nvt

Voor sporten en bewegen heb ik voor nu geen
ideeën
Veel aanbod, veel keuze voor iedereen (ook
financieel): de drempel om kinderen te
laten sporten zo klein mogelijk. Sport is zo
belangrijk voor gezonde leefstijl.
Kern is delen van faciliteiten voor alle
sportverenigingen, bij voorkeur bij de
bestaande faciliteiten (ligt het dichtst
bij Maarsbergen. Kantine (= ruimte voor
ontmoeting) met met zaalverhuur voor
kleinschalige culturele activiteiten
(geen behoefte om wijnacademy en
kanteklosbeurs te faciliteren in dit
kleine gat). Grote sporthallen in Leersum
en Doorn gebruiken voor binnensport.
Scholen samenvoegen in een eigen multischoolaccomodatie (+ bieb + gymzaal)
op Trompplein of bij de Ladder (wat beste
uitkomt met verkeersstromen). Dus soort bij
soort.
Meer aanbod voor sporten vóór jongeren
Graag atletiek
Volgens mij zijn er al 3 prima verenigingen.
Ik zou die behouden. Misschien
samenbrengen. Ik zou ze niet koppelen aan
scholen, BSO, oudere opvang, dorpshuis,
huisartsen, fysio, dorpsteam, sporthalletje.
Die laatsten zou ik wel allen bundelen in 1
pand.

..
Een zwembad in het dorp
Freeruning
De verenigen hockey, voetbal en tennis op 1
locatie samen voegen
Sport kliniks, aanbieden om overdag meet
mensen aan het sporten te krijgen
Gezond, gezellig en betaalbaar sporten
‘Dat er ook goed aanbod voor pubers /
jongeren is.
X
Voetbal, hockey en tennis vereniging.
Mijn jonge kinderen sporten nu nog niet,
maar ik zie hun in de toekomst wel graag
sporten en ik vind het belangrijk dat ze dan
ook iets hebben om uit te kiezen. Bij de
keuze om in Maarn te gaan wonen speelde
mee dat het aanbod aan sport ruim is. Ik zou
dat graag behouden.
Zowel ruimte voor binnen en buitensporten
behouden.
tennisvereniging mooi voorbeeld van
activiteiten
Belangrijk om de bestaande
sportverenigingen die er zijn te faciliteren en
te ondersteunen waar nodig. Zij spelen een
belangrijke rol en zeker bij kinderen is het
cruciaal dat ze op fietsafstand zijn en dus
bereikbaar.

Breed aanbod behouden

Niet zo’n mening over

Ik vind het onbegrijpelijk dat er altijd
speeltuinen moeten komen. In het bos en in
de natuur is voldoende ruimte om te spelen.

Moderne faciliteiten

Sporthal, met gecombineerde functies.
Goed ruimte voor Maarn wijzer, met meer
cursussen voor kinderen. Horeca, met hippe
uitbater erbij graag. Eventueel ook de
kerken in onderbrengen om het financieel
rendabel te maken (en die plekken
aanwijzen voor sociale woningbouw).
Alles behouden
Bestaande vereningingen zijn voldoende

Utrechtse Heuvelrugloop (stimuleert),
wellicht vergelijkbare evenementen
toevoegen e.g. MTB tocht, wandeltochten etc..
Geen huisvesting bij de scholen en kdv dan
gaan mensen klagen over geluidsoverlast en
parkeer problemen
x
Ik vind dat er nu al een mooi aanbod is
Veel variëteiten zou heel fijn zijn. Zoals nu
is .
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ik heb niet echt een droom aangaande sport
in de gemeente: belangrijk dat er aanbod is
waar veel mensen zich thuis bij voelen en
die passend is
we hebben nu de luxe keuze in 3
teamsporten, dat wil ik dat behouden blijft.
De sporthal moet ook geschikt zijn om deze
sporten ook in winterseizoen te faciliteren
weet niet
Dat het mogelijk blijft om te blijven sporten
in Maarn, zowel binnen als buiten.
Mogelijk dat het financieel niet meer
haalbaar is dat kernen over dezelfde
sportfaciliteiten beschikken, oa hockey,
voetbal. Samengaan van verenigingen is
mogelijk, van belang daarbij is wel behoud
sport voor jongste jeugd ivm levendigheid
kern.
een ontmoetingsruimte voor onderwijs,
cultuur en sport
Als huidig sportaanbod zou kunnen blijven
bestaan dan zou dat mooi zijn.
Prima zoals het nu is. Maarn-Maarsbergen
klein dorp. Dorpskarakter behouden.
Kinderen fietsen naar hun sportvereniging.
Geen behoefte aan grootschalig MFA die
vermoedelijk winstgevend gehouden moet
worden door het houden van activiteiten/
beurzen voor mn mensen buiten de regio.
Eigen inwoners hebben daar geen belang bij.
Als het nodig is meer financiële
ondersteuning gemeente.
Groene omgeving behouden voor buiten
spelen en bewegen, verkeersluwte
behouden en versterken om buiten
bewegen en spelen te versterken. Ik zou
graag meer gemeenschapsactiviteiten
zien om eenzaamheid te bestrijden
(tuinmaatjes voor ouderen met een te
grote tuin, spelletjes spelen met geestelijk
gehandicapten, bijlesmaatjes voor kinderen
van de basisschool, klus/reparatiecafes als
ontmoetingsplek)
Voor de kinderen van de toekomst wil ik
graag het kleinschalige behouden. Maar wel
professioneel en goede trainingen. De clubs
mogen wat mij betreft wel samengaan in
een bestuur.
voldoende (ook overdekte) faciliteiten

Liefst meer sporten en spelen aanbieden in
en om het MFA, combinatie met gezellig café
en terras, een skatebaan, een crossbaantje
etc, waar kids kunnen spelen en sporten als
de ouders een drankje doen en ontmoeten,
en waar een lezing op het terras gegeven
kan worden maar ook een lokale artiest kan
optreden.
Dat het aanbod tenminste blijft bestaan wat
er nu is
Combineren kantine hockey en tennis
Combineren clubhuis tennis en hockey
er moet voor wat wils zijn.
de sportvelden behouden en een goede hoge
sporthal
Succes
Sporten voor iedereen toegankelijk.
Faciliteiten slim delen met elkaar, met
behoud van eigen clubsfeer
Is voldoende aanbod
Ik heb nog onvoldoende kennis gemaakt
met de faciliteiten om hier een mening over
te kunnen geven.
voldoende verschillende mogelijkheden met
voldoende ruimte voor alle inwoners
Dorpshuis met zoveel mogelijk
voorzieningen in de breedte dat niet alleen
volgens rendement eisen wordt bekeken.
Het hoeft niet op alle elementen of volledig
rendabel te zijn. Een structurele bijdrage
van gemeente kan zonder meer gepast zijn;
daar betalen we toch belasting voor?
Lijkt me beter om dit vnl. bij de relevante
generaties op te halen
Geen aanvullingen
Buiten bewegen is voor jong en oud van
belang. Maak een functionele groene
buitenruimte bij het dorpshuis waar jong
en oud uitgedaagd worden zich te bewegen.
Bv werken in de Dorpsmoestuin, groen
fitness parcours, klim en klauter parcours,
theaterpleintje.
Alle huidige sportverenigingen behouden.
Evt accommodatie samenvoegen. Tempo
maken met scholen en opvang vernieuwen.
Dit is een deel van het kloppende hart van de
bevolking.

Eigenlijk vond ik wat we hebben prima!
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Yoga, trimfit, ed voor de ouderen; judo,
badminton, volleybal, basketbal, ed voor
de jeugd, mindervaliden (Reinaerde en
Philadelphia) en volwassenen; gym,
ed voor kinderopvang en scholen.
Zaalhockey en zaalvoetbal geen must.
Tweederde zaal is voldoende. kan ook voor
muziekuitvoeringen, samenzang, beurzen,
ed worden gebruikt
De dansschool is ook erg belangrijk! Die
is particulier maar speelt ook grote rol
in beweging in Maarn. Alle faciliteiten
behouden waarbij prima lijkt sporthal,
tennis en hockey en voetbal te bundelen
in die zin dat deel accommodatie gedeeld
is. En Bijvoorbeeld bar van dorpshuis kan
daar weer bij, dan is er altijd aanloop. Als
het maar geen excuus is alles stiekem drie
maatjes kleiner te maken ... zeker ook niet de
scholen!
Centraal punt waar het dorp samen kan
komen
Gewoon zorgen voor voldoende aanbod
Een groot aanbod aan sportactiviteiten voor
alle doelgroepen/leeftijden en betaalbaar
zodat iedereen kan sporten in het eigen dorp
en drempels laag zijn.
Ik behoud heel graag de mogelijkheden die
er nu zijn: buiten sporten (hockey, tennis,
voetbal, golf) en ook (in de winter) binnen,
maar ook yoga, trim-fit voor ouderen, pilates
en fysio-fitness). Ik geloof erg in sport
dichtbij en laagdrempelig aanbieden (in
het eigen dorp) om inwoners zowel fysiek
als mentaal gezond te houden. We kunnen
wellicht horeca-voorzieningen samenvoegen,
bv voor dorpshuis, tennis en hockey, met
een leuk terras en lunch-mogelijkheid. Dan
is het makkelijker exploitabel en betaalbaar
(verenigingsprijzen) te houden. Als het dan
ook nog een frisse en groene uitstraling
heeft, kom ik er graag met (zakelijke)
relaties of met vrienden van buiten het dorp
lunchen of een drankje drinken.
Een goede sporthal
Ook sport in maarsbergen
Een volwaardige sporthal die voldoet aan
eisen voor hockey en zaalvoetbalcompetitie
Zelfde faciliteiten als nu, maar binnen en
buiten activiteiten gebundeld op 1 locatie.
Behalve voetbal/

Ik ben niet zo’n dromer. Wat ik wel zie,
ik dat faciliteiten in de dorpen ten prooi
zijn gevallen aan het Doornse denken, de
Doornse mentaliteit. Dorpse faciliteiten zijn
opgeofferd om in Doorn prestigeprojecten
te realiseren. De minachting voel ik en
veel andere dorpsgenoten overduidelijk.
Zolang er geen capabel gemeentebestuur
komt, heeft het niet zoveel zin om dit soort
initiatieven te nemen. Pak eerst eens de
mentaliteit ter plekke aan, dan lossen veel
problemen zich vanzelf op en kunnen we
weer eerlijk budgetteren.
Dat kinderen lokaal met hun vrienden
kunnen blijven sporten.
Dat sport en bewegen beschikbaar en
toegankelijk is ongeacht leeftijd en sociale /
geestelijke situatie.
Buiten spelen weer invoeren. Zonder
toezicht, daar leren kinderen het meeste van.
Bevordert de zelfredzaamheid enorm
Volop mogelijkheden voor binnen en
buitensport, sport verenigd, maakt sociaal
sterker en is heel belangrijk voor de
gezondheid
Een aanbod sport passend op de Maarnse
gemeenschap voor jong en oud.
Voor een dorp is er een redelijk breed
sportaanbod belangrijk is dat z’n aanbod
blijft bestaan. Ruimte voor bibbensport met
een volledigesporthal is tevens belangrijk
mijn speerpunten: groen, laagbouw, zelfde
locatie, nieuwe uitbaters en controle op
uitbatingen van dorpshuis, mogelijkheid
concerten/uitvoeringen. Als woningen
gebouwd moeten worden, kijk dan richting
Meubin ipv huidige plek school/dorpshuis/
sportzaal.
divers sport aanbod dicht bij huis zowel in
zomer als winter is heel belangrijk voor een
gezonde leefomgeving.
Tennis koersbal lid en badminton maar
ook kaartclubs oid. Verder DOO ( door
oefening ontspanning) door yoga of gym of
midfullnes
Een volwaardige en duurzame sporthal waar
iedereen die er nu sport kan blijven sporten,
waar af en toe dorpsevenementen worden
georganiseerd en op momenten dat er geen
huurders zijn , vrij gesport kan worden door
de jeugd. Buiten het seizoen is wellicht
commerciele exploitatie mogelijk voor
indoor recreatie.
.
Dat alle inwoners van Maarn/Maarsbergen
kunnen sporten met een breed sportaanbod.
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Dat het grootste deel van de inwoners naar
harte lust kunnen sporten, binnen een straal
van 10 km
Sportzaal en dorpshuis zijn cruciaal voor
sociale cohesie in het dorp
Integratie van gemeentelijke
gezondheidsprogrammas met
sportverenigingen. Wisselwerking zorgt
ervoor dat mensen gestimuleerd worden te
bewegen. Waar maakt dan niet echt uit.
Graag meer laagdrempelig aanbod voor
kindersporten zodat niet alle ouders steeds
met de auto het buiten maarn moeten
zoeken
“Sport en bewegen: Een plek voor alle
leeftijden, waar verenigingen cultuurdragers
zijn in een dorp.
Dat er ruimte is om bv de gemeente te
helpen bij doelstellingen op het gebied van
gezondheid en bewegen.”
Mijn droom is dat Maarn-Maarsbergen
beschikt over een volwaardige sporthal, met
soortgelijke functionaliteiten als nu, die
voldoet aan normeringen van bijvoorbeeld
NOC/NSF, die ook voor andere activiteiten
wordt gebruikt, en die kan worden gehuurd
door zowel verenigingen, als recreanten.
Waarbij de sporthal centraal in het dorp
is gesitueerd, samen met een volwaardig
dorpshuis. Het sportieve en culturele hart
van het dorp, in de buurt van het spoor. Een
bindende factor voor alle bewoners.
Dat M&M nog meer bewegende dorpen
worden met sterkere sociale samenhang en
we gezamenlijk deze activiteiten in stand
houden.
Wij worden nog meer een bewegend dorp
waar sport bewoners verbindt en zich
gezamenlijk inzetten voor sport, cultuur,
gezelligheid, ...
Hopelijk blijft er in Maarn ook in de
toekomst (en in ieder geval voor de
meest populaire sporten), voldoende
gelegenheid om actief te kunnen sporten
in verenigingsverband. Dit betekent dat
er voldoende accomodaties moeten zijn
maar ook voldoende sport geinteresseerde
inwoners
Ik droom van het behoud van volwaardige
voorzieningen voor sport binnen en buiten.
Waarbij ruimte is voor ontwikkeling van
verenigingen

Deze vragenlijst kon ik niet zoveel mee.
Was sturend op wat ik doe aan sport, terwijl
wij als gezin van alle verenigingen gebruik
maken en ik ook lang in de 2M les heb
gegeven. Er kan in dit dorp nooit genoeg
sport aangeboden worden. En dat begint met
goede faciliteiten ter beschikking stellen in
de 2M.
Omni-club.
variëteit aan binnen en buitensporten en
dat mag in een omnivereniging waarin de
Maarnse krachten worden gebundeld en een
betere exploitatie mogelijk is
Sport is van groot belang voor kinderen,
zowel buiten als binnen. Vanuit school zou
er meer aandacht kunnen zijn. Kinderen
laten kennismaken met meerdere sporten
is belangrijk. Na de vergrijzing ontstaat ook
weer verjonging, daar moeten we nu al op
inspelen.
“De omvang van het dorp is zodanig, dat het
logisch lijkt om organisatorisch te kijken of
de huidige structuren van de verenigingen
en faciliteiten nog duurzaam zijn. Zeker in
het kader van de trend : “”meer individueler
/ kleine groepjes sporten””. Dat maakt dat ik
het logisch vind om te kijken of we de juiste
grootte / capaciteit hebben.
mijn droom is dan dat we over 5 jaar een
omnisport vereniging is , met meerdere
subverenigingen die samen de beschikbare
ruimte flexibel invullen. Dus velden waarop
je kunt hockyen en voetballen, speeltuinen
waarin je ook kunt en mag bootcampen etc
etc”
kritisch punt enquete: je kunt maar 1
alternatief invullen terwijl ik bv zowel
aan binnen als buitensport doe,Voorts
moet multifunctioneel Dorpshuis met
sporthal voor Maarn/Maarsbergen blijven.
Belangrijk voor sociale cohesie. Denk ook
aan groei locale bevolking in Maarsbergen
met demografisch effect jonge gezinnen.
Meer beweging voor schoolkinderen/
senioren; meer evenementen aantrekken in
Dorpshuis (bv in het kader van Nationaal
Park Heuvelrug), cursussen zowel landelijk,
regionaal als lokaal
Buitensport in de natuur. Grote gymzaal en
voetbalveld behouden. Fitnesscentrum
Zelfde aanbod

Sporthal handhaven. Culturele activiteiten
ook hierin onderbrengen. Kan uitwijk zijn
voor scholen als ze een grote zaal nodig
hebben.
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De opbrengst van de verhuur van de sporthal
komt momenteel geheel ten goede aan het
bestuur van D2M, de pachter heeft geen
belang bij verhuur. De ontmoetingsruimte
naast de sporthal is in zeer slechte staat
(rommel-onfris), hier moet iets aan
gedaan worden. Dit kan al door opruimen,
schoonmaken, herinrichten. Renoveren zou
helemaal top zijn.
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Als jij het wonen in Maarn/Maarsbergen in drie
woorden mag omschrijven, welke zijn dit dan?

Redelijk prettig
Ruimte natuur rust
open, groen, veilig
groen, open en veilig
ruimte groen rustig
groen, gezellig, rustig
Gezellig klein dorp
rustig ruim groen
bomen, dorps, bereikbaar
Rustig Groen Centraal
Groen, rust, goed bereikbaar
Groen
Mooi, veilig,veel voorzieningen
Geweldig
Groen, rustig, gemoedelijk
Rust, ruimte en kleinschaligheid
Rust ruimte vriendelijkheid
Rust, natuur, wandelen
Groen, goed bereikbaar/NS, rustig
Groen, rustig, fijn
Vredig, rust, ruimte, natuur
Rustig maar veel te duur
Groen, ruim, karakter
Groen, rustig en gemoedelijk
historisch erfgoed, groen en ruimte
Groen, gezin, veilig
Groen rustig functioneel
Rustig, groen en ontspannen
Ruim, rustig en groen
Ruim, groen, rustig
Groen, ruim, gezond

Thema Wonen
Groen, kleinschalig, en makkelijk aan te
rijden met auto en OV
Ruimte, groen, gezellig
Rustig, groen, aangenaam
Knus duur vriendelijkheid
Vrij, open, groen
Rustig en bosrijk
Groen, rust en ruimte
rust, groen, snelweg
Groen, vriendelijk, prachtig
groen, rust kleinschalig
ruimte, groen, dorps karakter
Rust Groen Gezellig
Fijn natuurrijk Dorpsleven
Prettig, duur, groen
Dorps, groen,druk
Groen, prettig, sociaal
Groen, gemoedelijk, fijn
Vriendelijk groen bos
Groen, lekker donker ‘s avonds en rustig
Rust Groen Mooi
Bosrijk, dorps, goede ligging
Groen, rust, vrijheid
Rustig bosrijk natuur
Rust ruimte en vriendelijk
Bomenrijk, bosrijk, rijkelui
Rustig/groen/vriendelijk
Heerlijk, rustig, ruimte
Natuur, ruimte, alle voorzieningen en
gezelligheid
Rust ruimte netheid

Groen, goede verbindingen, actief doro

Geweldig, ik voelde mij direct en voor het
eerst helemaal thuis en ik wil hier nooit
meer weg.

Ruimtelijk, rustig, groen

Rustig Groen Gemoedelijk

Zeer aangenaam en plezierig

Groen, rustig, gemoedelijk

Groen rustig bereikbaar

Dorps, rustig, groen

Groen, ruim, dorps

Heerlijk rustig genieten

Bomen natuur gemeenschapszin

Rust, bos, sociaal

Rustig, groen, ruimte

Rust, gezellig, ontmoeten

Centraal, rustig, mooie omgeving

Rust, gezellig, ontmoeten

Vakantie, natuur, rust

Groen, rustig, gemoedelijk
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Groen, ruimte goede bereikbaarheid

Kindvriendelijk, gezond, gezellig

Groen - dorps - treinstation

Heerlijk landelijk en kneuterig, waar je je
buren kent, en groet.

Te weinig mogelijkheden voor jongeren om
te wonen

Rust ruimte saai

Rust, vrijheid, natuur

Groen, rustig, centraal

Prachtig, authentiek, cultuurhistorisch

Rustig, bosrijk, centraal

Groen, samenhorigheid en dorpsgevoel

Ruimte, groen, vriendelijk

Rustig, natuur, bereikbaar

Rust, Ruimte, natuuR

Groen, rustig, prettig

Landelijk, ruimtelijk, geen hoogbouw

Groen, onafhankelijk en ruimte

Groen, open ruimte en rust

Groen, veel voorzieningen
Groen vriendelijk betrokken

ruim, rustige omgeving, groen en alle
voorzieningen aanwezig

groen gemoedelijk rust

Groen, ruimte, vakantiegevoel

rustig en centraal gelegen

Ontspannen en genieten

Rust, groen, mooi

Groen, rustig, divers

Groen, ruim, overzichtelijk

Groen, rust, dorp

Groen, rustig, veilig

Ik zou nergens anders willen wonen

groen,rustig,centraal

Mooie omgeving en fijn dorp

rust groen ruimte

Groen, rust, saamhorigheid

pluriform huizen en publiek, ruimte, goede
verbindingen

Groen, veilig, plezierig

rust, ruimte en groen

Rustig ruimtelijk saai

Groen, rust, voorzieningen

Groen, ruim, cultuurhistorisch

Groen, ruimte, overzichtelijk

Groen, kleinschalig, gemeenschap

groen, rustig alles aanwezig

Rust, authentiek

Prettig, veilig en mooi

Groen - cultuurerfgoed - warm

groen, vakantiegevoel, fietsen

Groen, rustig, actieve inwoners

Rustig, groen, betrokken

rust, groen, bos

rustig, relaxed, comfortabel

Heerlijk comfortabel, midden in de natuur,
goed bereikbaar, vriendelijk

Groen, ruimte, verbondenheid
Groen en rustig
Rustgevend, vriendelijk, schoon
Centraal gelegen, mooie omgeving, ruim
opgezet
Groen, gemoedelijk, actief
Heerlijk in de natuur met voldoende ruimte
Rust, natuur, groene karakter,
kleinschaligheid

Groen, erfgoed, ruimte

Comfortabel, lommerrijk, uitstekend
bereikbaar, midden in de natuur en
bijzonder aantrekkelijk
ruim groen plezier
laagbouw, ruim, natuur
Groen ruimte forensen
Groen, gemoedelijk, centraal
Natuur rust plezierig

Fijn

Boomrijke tuinen/lanen

Centraal groen sociaal

Groen, gemeenschapsgevoel, actief

groen, sfeer, bereikbaar

Centraal in NL, in het groen, bij het
treinstation

Rust, ruimte,karakter
Mooi groen, ruimtelijk en centraal gelegen
rust en ruimte en sfeervol
Groen ruim rustig

Groen, levendig en sociaal
Gevarieerd aanbod ruimte
Rust, groen, dorpsgevoel
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Wat vind jij van het huidige woningaanbod in Maarn? Voor wie is het fijn wonen en voor wie
wat minder?

Voor jonge gezinnen prima; voor tieners
minder

Weinig woningen voor senioren. Voor mij als
klein gezin in het fantastisch.

Fijn wonen voor ouderen en jonge gezinnen.
Minder fijn voor pubers en jongvolwassenen;
weinig te doen voor hen

Er is te weinig woningaanbod en de
prijzen zijn te hoog. Er is weinig aanbod
voor starters én voor senioren, omdat
appartementen ontbreken of de huizen te
slecht zijn onderhouden, waardoor ze te
duur zijn om te kopen. Daarnaast is er in
het algemeen te weinig woningaanbod,
waardoor er geen ruimte is om door te
groeien.

gezinnen, bejaarden. minder fijn voor pubers
en starters
fijn voor gezinnen met jonge kinderen en
fijn voor bejaarden. Minder fijn voor pubers,
starters
Fijn wonen voor gezinnen. Door de sociale
huurwoningen is er een breed aanbod.
voor starters op de woningmarkt is er te
weinig aanbod
Voor jong en senioren (kleine huizen die niet
te duur zijn) zijn er niet
Te weinig woningen voor mensen met een
krappe beurs. Te weinig voor senioren
Veel te duur voor starters, zowel singles als
stellen. Veel oude mensen in een veel te
groot huis
‘Voor starters is het aanbod er niet, te hoog
geprijsd
Voor eenieder doe van groen houdt is het
hier goed wonen

Aanbod is goed. Divers.
Mooie mix van appartement tot bungalow en
rijtjes woning tot villa. Iedereen (gezinnen,
senioren, forenzen, young professionals
etc..) die van groen, rust en veiligheid houdt
heeft het hier goed in deze omgeving. Leuk
aanbod in sport, basisscholen en eerste
levensbehoeften zoals supermarkt, bakker,
slager, bibliotheek etc.. Als je op zoek bent
naar meer dynamiek zoals kroegen, drukke
winkelstraten, industrie etc.. heb je het
minder fijn.
fijn voor mensen die een dorps karakter
willen, groen, rust met alle basis
benodigdheden op korte fietsafstand.
Minder voor jongeren die van dynamiek
houden (uitgaan, sociale interactie
leeftijdgenoten, scholen universiteiten etc.)

Er zijn geen seniorenwoningen , dus geen
doorstroming, dus vergrijzing.Ook geen
starterswoningen. Is zolang ik hier woon(55
jaar) altijd zo geweest.

Starters niet te doen, 40plussers en senioren
erg luxe en grootschalig

Voor starters niet veel aanbod

Geen mening

Krapte voor iedereen. Starters, senioren,
maar ook zeker doorstromers (die niet
doorstromen omdat er geen (half)
vrijstaande gezinswoningen zijn, waardoor
zij in starterswoningen blijven zitten.

Voor de jeugd is een betaalbare woning
moeilijk. Sociale woningbouw onvoldoende

Teveel grote alleenstaande huizen, het lijkt
soms Het Gooi

Veel grondgebonden woningen, weinig
appartementen.

Je komt hier voor de rust en om te gast te
zijn in de natuur. Als je actie en hippe shit
zoekt, ga ergens anders heen en laat ons
met rust.

Denk voor jonge mensen lastig een
betaalbaar huis te vinden

Fijn voor de meeste bewoners. Te weinig
starterswoningen en kwalitatief goede
senioren appartementen

Gemiddeld goed aanbod. Overal OK zolang
30 km maar aangehouden wordt

“Minder: starters, sociale wonen
Fijn: 3-4 of meer x modaal”

Natuurlijk verloop

Beperkt vwb sociale woningbouw. Te veel
grond en te kleine huizen

Schraal. Te weinig nieuwbouw, veel
verouderde woningen
Mager: we kunnen betaalbaar huis 1 maatje
groter niet vinden.

Te weinig aanbod voor senioren, daardoor
ook geen doorstroming
Fijn wonen als je een woning kan betalen.

Veel te duur en niet voor mensen uit Maarn
te betalen
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Voor de starters is het minder fijn, te weinig
woningaanbod. Hetgeen er gebouwd wordt is
voor het midden en hoge segment
lastig voor starters
Jongeren en eenpersoonshuishoudens
vinden geen plek. De ouderen 65+ zitten in
te grote huizen. Dus: meer aantrekkelijk
studio’s en kleine appartementen (max 3
woonlagen)/ samenlevingshofjes. En alles
is inmiddels onbetaalbaar geworden (maar
goed, dat is de schuld van beleid tijdens de
financiële crisis en de geldpers van de ECB).
Huizen zijn duur! Jammer voor starters, die
mis ik in Maarn
Voor starters is het bijna onmogelijk een
huis te kopen.

“Starters komen niet aan bod. Bejaarden
kunnen niet doorstromen naar een kleiner
huis.
Alle andere groepen wonen prettig, met of
zonder kinderen”
Voor heel veel super fijn. Minder voor tieners,
jong volwassenen en mensen die van stadse
leven houden (cultuur, café, uitgaan etc).
Fijn voor huidige inwoners, lastig voor
mensen die ruimer willen wonen
Voor starters en alleenstaanden is er (bijna)
geen mogelijk om iets te vinden in Maarn
maak dat het voor senioren aantrekkelijk
wordt om iets kleiner te gaan wonen in
aantrekkelijke ruime en luxe appartementen.
Soort Trompstaete nieuwe editie

Te kort aan huizen, fijn wonen voor mensen
met kleine kinderen en bejaarden alles word
daarop aangepast. Mensen van mijn leeftijd
hebben hier niks en is veelste duur tenzij
papa en mama toeschuiven..

Vooral voor mensen met geld

Niet zo makkelijk voor mensen met weinig
geld

Woningaanbod is summier maar ik zoek
niks nieuws. Fijn wonen voor allerlei soorten
mensen maar wel voor mensen met een wat
groter budget.

Huizen zijn vreselijk duur geworden in
Maarn dus voor maar select aantal mensen
beschikbaar.
Voor huren minder goed. En betaalbare
koopwoningen
Voor starters of lage inkomens lijkt het me
lastig hier om te kopen. Om door te groeien
naar vrijstaand wonen is er weinig aanbod.
Maar we moeten hier niet klagen denk ik.
Er zijn veel jaren 70 woningen in het dorp,
kwalitatief niet de beste woningen geloof ik.

Fijn voor gezinnen en ouderen, minder voor
jongeren
Niet genoeg kennis over

Weinig aanbod. Geschikt voor mensen
die van de natuur houden, een gezin met
jonge kinderen hebben of mensen die goed
alleen kunnen zijn en zichzelf goed kunnen
vermaken.
Mensen die flink geld te besteden hebben
kunnen goed terecht. Starters hebben geen
enkele kans en voor senioren is er ook te
weinig woonruimte.

Het is fantastisch wonen door het groen voor
iedereen

Woningaanbod is schaars en er is niets voor
starters en senioren. Het wordt steeds meer
een dorp voor rijken.

Graag: meer vrijstaande huizen met veel
groen eromheen om het groen te bewaken
(max bebouwing per m2 perceel!!)

De prijzen zijn nu wel erg hoog, vallen
veel mensen buiten de boot. Huur is
onbereikbaar. Maar voor mij is het fijn.

Fijn wonen voor zowel gezinnen als ouderen

Alleen voor mensen met een grote
portemonnee erg jammer

Niet voor iedereen toegankelijk. Te beperkt
voor jongeren en senioren. Ook weinig
aanbod in middensegment en sociale huur.
Zeer beperkt aanbod en wat er te koop komt
veel te duur.
We zijn groeiende, fijn voor alle leeftijden
Fijn voor gezinnen, minder voor starters
Te duur
Voor mensen die het kunnen betalen is
het fijn wonen. Starters komen er niet
tussen. Alleenstaande bejaarden zitten te
vereenzamen in eengezinswoningen en
kunnen nergens heen...

“Fijn voor gezinnen met jonge kinderen,
minder fijn voor pubers of minima
Huidige woningaanbod: weinig
startersmogelijkheden”
Niet te betalen voor starters die in Maarn
willen blijven
Is te weinig voor senioren wat betaalbaar is
Voor 2-verdieners is het goed. Voor starters
minder gemakkelijk
Fijn Voor mensen die een
toekomstbestendig huis hebben. Niet fijn
voor starters of senioren die kleiner willen
wonen want weinig aanbod.
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Niet in evenwicht. Genoeg woningen in
het hogere segment te weinig woningen
voorstarters en te weinig aan bod voor
senioren zodat deze te lang eensgezins
woningen vasthouden
Zeer beperkt. Dure koopwoningen. Geen
sociale huurhuis te krijgen. Jongeren maken
al helemaal geen kans.
Weinig aanbod. Fijn voor gezinnen
Ik vind dat het prachtig wonen is in Maarn,
vooral tuindorp is echt heel karakteristiek.
Wel zie ik dat er als er gebouwd wordt dit
veel naar het hoge segment gaat waar
starters en in toenemende mate ook
gezinnen behoefte hebben aan betaalbare
(sociale) woningen.
Het woningaanbod is laag en erg duur.
Zoals ook uit de gemeentelijke visie komt:
weinig aanbod in ‘kleine’ huizen voor
starters en senioren. Misschien ook weinig
sociale huur woningen, maar weet ik niet
zeker.
Schaats maar prima gezien het groen
Duur voor starters en te weinig
seniorenwoningen met een tuintje.
Duur, weinig/niks voor starters, veel
ouderen in grote huizen, te weinig sociale
woningbouw, mooie wijken.
veel ouderen in vrijstaande huizen die te
groot zijn geworden, te weinig huizen voor
starters en jonge gezinnen, te weinig huur/
sociale woningbouw
Voor mensen met hogere inkomens zij er
genoeg voor hen betaalbare woningen.
Prima wonen voor iedereen
Fijn: gezinnen, ouderen. Minder fijn,
alleenstaanden, jongeren
Te duur, te weinig mogelijkheden voor
ouderen om kleiner, beschermden maar wel
groen en in het dorp te blijven wonen.
er moeten meer sosialehuurwoningen
worden gebouwd voor starters en gezinnen
en betaalbare ouderenwoningen
voor starters en minder rijke gezinnen
moeilijk, voor wie geld heeft is het aanbod
nu zelfs ook klein
daar kan ik niet over oordelen, ikzelf vind het
fijn wonen vooral vanwege het landschap
rondom maarn en maarsbergen, zeer
gevarieerd.
Het is fijn wonen voor gezinnen, mensen van
middelbare leeftijd en ouder.

Fijn wonen voor gezinnen met opgroeiende
kinderen en ouderen. Minder fijn voor
jongeren 18-25 jaar die zelfstandig
willen wonen (nauwelijks aanbod). Ook
koopwoningen tussen de de 6 en 8 ton zijn
schaars
Fijn wonen voor senioren minder en weinig
aanbod voor starters
te weinig voor de jonge generatie. De
ouderen wonen hier prima
Goede mogelijkheden voor doorstromers,
weinig mogelijkheden voor starters.
minder fijn voor mensen die in een
bruisende stad willen wonen
Te weinig woning aanbod voor starters of
alleenstaanden.
Weinig aanbod
Goed woningaanbod
Fijn wonen voor alle leeftijden door
voorzieningen (gezondheid/sport/winkels)
en goede bereikbaarheid (A12/station)
Veel dure huizen voor 2 verdieners. Starters
of sociale huur bijna niet mogelijk.
Voor iedereen die het kan betalen is het fijn
wonen
Helemaal prima
Starters hebben geen kansen
Fijn voor de 35 tot 65. Minder voor de jeugd
en senioren.
te weinig doorstroommogelijkheden
waardoor senioren niet naar wens kunnen
gaan wonen en er geen ruimte ontstaat voor
starters. Verjonging blijft uit en Maarn dreigt
een seniorenreservaat te worden
geen goede markt voor starters of
sociale woningbouw. Goed aanbod voor
tweeverdieners en 45-plus, minder goed voor
senioren (75+)
Het woningaanbod is slecht. Er is weinig
aanbod. en de oudere mensen blijven
in grote huizen wonen omdat er voor
de ouderen geen mogelijkheid is om te
verhuizen binnen Maarn. Voor de starters is
het bijna onmogelijk een woning in Maarn te
vinden die betaalbaar is.
bijna niets voor starters
Fijn voor wat rijkere mensen. Lastig voor
starters
Goed
Starters hebben geen kans net als senioren
die wat kleiners willen

Prima in balans!
Geen idee
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Er zijn veel te veel dure huizen, onze eigen
kinderen kunnen hier geen huis kopen/
huren. De eigen inwoners denken dat sociale
huurwoningen leiden tot achterbuurten.
Veel kopers van (te) dure huizen burgeren
niet echt in en doen alles per auto. Er moet
meer betaalbare woonruimte komen voor
1-persoons en 2-persoons huishoudens,
zowel gelijkvloers als gestapeld
Lastig, voor mijn leeftijd genoeg keuze
Er is een grote vraag naar betaalbare
woningen, de dorpen binnen de gemeente
hebben behoefte aan verjonging, starters
kunnen niets kopen dus zoeken naar een
betaalbare huurwoning binnen de gemeente
waar zij maatschappelijk of economisch
mee verbonden zijn. Wachttijden voor
een betaalbare woning liggen hier tussen
de 8-10 jaar, de GUH vindt het lastig de
woonbehoeftes te faciliteren.
Aanbod is goed en “betaalbaar”, ontwikkel
units 40-50m2 voor senioren en jeugd.
Sociale huur, nodig maar dan klein en
voor lokaal. Ouderen toezegging dat bij
ontwikkeling voor senioren ze ook echt
doorschuiven
Het is fijn wonen voor de personen die wat
meer op leeftijd zijn, gezien de huizenprijzen.
een eerste huis kopen in maarn is moeilijk
“Fijn wonen is het voor gezinnen, jonge
senioren.
Minder fijn is het voor senioren, minder
draagkrachtigen en jongeren (weinig
woningaanbod).”
Het woonaanbod is goed en divers.
?
Prima zo.
Voor mensen met klein budget zijn er
te weinig woningen. Verder is het voor
iedereen fijn wonen, behalve voor wie dicht
op snelweg of hoogspanning zitten. Juist
diversiteit in mijn straat is leuk: rechters
en vrachtwagenchauffeurs. Alleen zijn de
huizen nu alleen nog voor mensen met hoog
inkomentje betalen.

“Veel te weinig betaalbare woningen voor
starters, midden inkomens, sociale huur.
Maarn is voor jeugd niet te betalen. Het
wordt teveel een dorp, waar met name
mensen van buitenaf door overwaarde
van verkochte woning in bv. Utrecht zich
een woning kunnen permitteren. Ook voor
middeninkomens is betaalbare woning
niet te doen. Doorstroom huurwoningen is
er ook nauwelijks. Wonen al geruime tijd in
sociale huurwoning, hebben boven modaal
inkomen (zgn ‘scheefhuurder’) maar met
geen mogelijkheid een woning hier kunnen
kopen op dit moment. Ook bijzonder veel
huur eengezinswoningen worden ‘bezet’
gehouden door slechts 1 bewoner ipv een
gezin.
Denk dat dit bij meer dan helft van de
huurwoningen bij ons in de straat het
geval is. Doordat er niet gebouwd wordt
kunnen deze mensen ook niet naar kleinere/
goedkopere woning en is er dus geen
doorstroom.”
Voor jongeren is er geen keus
Er is veel te weinig woonaanbod
Ideaal voor gezinnen met kinderen en
ouderen. Minder voor alleenstaande mensen
van middelbare leeftijd.
Voor starters moeilijk om woning te
vinden. Voor middeninkomens fijn wonen
met weinig winkel en horeca aanbod.
Mensen wonen hier vanwege sfeer in groen,
belangrijk om het wonen in groen als waarde
voor maarn te behouden
Wellicht behoefte aan meer
seniorenwoningen.
Aanbod 0, fijn voor ouderen en gezinnen met
kleine kinderen. Minder fijn voor jongeren
Fijn wonen voor nagenoeg iedereen.
Praktisch hopeloos voor starters, woningen
zijn onbetaalbaar en er is veel vergrijzing.
Voor rijken is dit makkelijker.
Voor gezinnen en ouderen met een
passende woning is het fijn wonen. Voor
alleenstaanden waarschijnlijk minder.
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Er is weinig aanbod voor starters. De
huizenmarkt zit heel vast maar er wordt
voornamelijk bijgebouwd voor rijken.
Hierdoor kunnen kinderen die in de
regio zijn opgegroeid vaak geen kans
maken om hier weer te komen wonen. De
Woningbouwvereniging Maarn krijgt geen
mogelijkheden om bij te bouwen waardoor
ze niet de inkomsten kunnen behalen om
haar monumentale huizen te onderhouden.
Hierdoor dreigt het best geconserveerde
tuindorp van Nederland ten onder te
gaan door slecht onderhoud. Dit zou een
groot verlies zijn van een prachtig stuk
Nederlandse historie.
Mooie, diverse huizen. Helaas niks voor
starters of senioren waardoor er weinig
doorstroom is.
dat hou ik niet zo bij
Goed wonen voor gezinnen, minder voor
starters
Er te weinig keus voor jonge starters en oude
van dagen
Voor iedereen die van groen en ruimte
houdt is het fijn wonen in Maarn, al is het
woningaanbod in zowel het lage als in
het hoge segment krap. Maarn heeft een
prettige uitstraling, door een diversiteit aan
woningen en mensen van buiten de kern
kiezen voor groen, ruimte en de prettige
uitstraling. Bebouwing in combinatie met
(buiten)speelgelegenheid - verdeeld over de
kern Maarn - spreekt me erg aan. Houden zo...
weinig kleine woningen
Senioren doorstroomwoningen:
van koophuis naar apartement.
Instroomwoningen, huur of koop
Fijn voor jonge gezinnen met redelijk
veel inkomen. Minder fijn voor jongeren/
studenten (16-25)
Voor wie een huis heeft is het fijn wonen en
dat blijft helaas alleen zo als we met elkaar
de dorpen niet te veel laten groeien en niet
te vol bouwen anders verdwijnt de plezierige,
rustige en natuurlijke woonomgeving
Voor wie er woont is het fijn. Daarom willen
er teveel mensen hier wonen. Vol is vol
Veel te duur om te kopen voor (her)starters,
veel verouderde woningen waaraan veel
opgeknapt moet worden. Vergrijzing wordt
langzamerhand minder, maar er zijn weinig
seniorenwoningen beschikbaar. Daarom is
de doorstoom te laag.

Voor volwassenen zoals wij (kinderen
uit huis) zou een kleinere (senioren/
levensloopbestendige) woning aan de rand
van het dorp, buiten de rode contouren met
zicht op het groen ideaal zijn. Dan kan een
gezin met drie kinderen in ons huis komen
wonen, en blijven wij bij ons sociale netwerk
wonen. Appartementen rond de MFA voor
starters, sociale woningbouw en bewoners
van Reinaerde en Philadelphia zouden een
zeer welkome aanvulling zijn. Drie of vier
hoog, in een gridvorm, zodat eventuele
overcapaciteit van de MFA (dorpshuis,
kinderopvang en scholen) makkelijk
kan worden omgezet in appartementen
of in extra klaslokalen cq. schoolruimte,
afhankelijk van de behoefte op dat moment.
En andersom.
Veel gezinswoningen, weinig aanbod voor
alleenstaanden
Goed voor welvarenden slecht voor jongeren
en sociaal zwakkeren
Het is fijn wonen voor jonge gezinnen.
Starters komen moeilijk aan een betaalbare
woning. Senioren kunnen in het dorp
moeilijk doorstromen.
het is denk ik voor iedereen fijn wonen,
behalve voor de jongeren die bij gebrek aan
aanbod dorp moeten verlaten en ouderen
die om dezelfde reden langer in hun te
grote vaak eenzame huis moeten wonen en
wanneer ze iets mankeren het dorp moeten
verlaten en afgesneden worden van hun
sociale omgeving
op zich prima. Zouden wel wat meer kavels
voor vrijstaande woningen mogen komen,
zodat we in maarn kunnen blijven wonen
Geen mening
Minder voor starters en senioren. Ook te
weinig sociale huurwoningen
te moeilijk voor startende gezinnen, te
weinig doorstroom van (alleenstaande)
ouderen die eensgezinswoningen bewonen
Voor degenen met een ruim budget is er
nog (enig) aanbod. Voor degenen met een
bescheiden budget is er geen/zeer weinig
aanbod.
Er zijn veel particuliere woningen maar
weinig passende sociale en betaalbare
woningen voor jongeren en senioren.
Fijn voor kapitaalkrachtiger mensen, minder
voor starters.
Woning met karakter, grote tuinen. Weinig
voor starters
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Kan jij je vinden in de woonvisie van de gemeente?

Nee, daar kan ik me geenszins in
vinden.Wij moeten niet meegaan in die
megalomane uitbreidingsdrift.Den Haag
moet fundamenteel andere oplossingen
bedenken.
Geen gelegenheid gehad om te lezen
nee. te abstract. er worden geen duidelijke
keuze gemaakt.
nee dit is te abstract en laat te veel in het
ongewisse
Ik vind een mix van starters- en
seniorenwoningen zowel in de vrije sector
als sociale woningbouw belangrijk bij
nieuwbouw. Het Maarnse dorpse karakter
met laagbouw (2 woonlagen met een kap)
moet wat mij betreft behouden blijven.
ja, maar de gemeente kan flexibeler zijn
met toepassen van regels. Bijvoorbeeld, als
mensen met een grote (zij)tuin een kavel
willen splitsen om een huis(je) te bouwen,
zou zoiets moeten kunnen. Stimuleren van
inbreiden dus.
Ik mis wel wat creatieve ideeen zoals
tijdelijke woonvormen in het buitengebied.
Ook denk ik dat het goed zou zijn als er meer
aandacht is voor scheefwonen. Ik denk dat
er best veel senioren zijn die als dat op
de juiste manier wordt aangepakt prima
genoegen zouden nemen met een kleinere
woning.
Niet helemaal gelezen. Maar 140
wooneenheden per jaar is veel te weinig.
Waarom niet wat meer appartementen?
?
‘Woon 55 jaar in Maarn, overvoerd met visies.
Niets van terecht gekomen
Gedeeltelijk

In grote lijnen. Vraag is wat er in de praktijk
aan gedaan wordt. Werkt de gemeente
mee aan het realiseren van sociale
huur woningen? Daarnaast vind ik dat
doelstellingen rondom duurzaam wonen
naast historisch belang gezet moeten
worden. Niet verduurzamen ten koste van
andere belangrijke zaken.
Eens met de focus, niet per se met de
manier waarop.
“Tja, lijkt goed en zaken worden mooi
beschreven.
Maar sommige dingen kunnen nadelig
uitpakken, ook al lijkt het in eerste instantie
goed.
En de praktijk is toch wel anders dan wat
mooi is afgesproken op papier.
Dus je moet per situatie blijven kijken naar
de wensen van mensen.
Het gaat over de plek waar je woont
tenslotte.”
Nee op zaken zoals hoogbouw (6
verdiepingen) ben ik echt tegen. Dit zou het
aanzicht van dit dorp volledig ontsieren.
Verder is het een oude visie die niet meer
aansluit bij de realiteit. Er is inmiddels
teveel veranderd. Focus op groen en
verduurzamen van woningen kan ik me wel
vinden.
tja, die visie geld voor heel de wereld...
Ik heb liever dat er helemaal geen
nieuwbouw plaatsvindt
Dat kan ik niet lezen in de 4 minuten die er
staat dat de enquete kost
Deels. Lang in een huis wonen moet
onderdeel van duurzam wonen worden. Geef
mensen de mogelijkheid oud te worden waar
ze zijn. Bouw niet te veel en met oog voor de
natuur. Hou het niveau hoog

Redelijk

Ja, als de raad zich tenminste houdt aan de
eigen regels.

Nvt

Moeizaam

Niet helemaal gelezen maar komt over als
veel woorden. Ondertussen gebeurd er in
Maarn bijna niets en wordt er alleen maar
op postzegels/snippers wat gedaan. Verder
staat gemeente in mijn ervaring niet echt
open voor ideeen/initiatieven van bewoners
(CPO en creatief meedenken over splitsen
grote percelen bijvoorbeeld) en wordt
er dan vaak toch weer gekozen voor een
projectontwikkelaar... Dat zet allemaal geen
zoden aan de dijk.

Ja maar beperkt eens

Ja

Redelijk. Ik mis voorrang voor inwoners van
de huidige gemeenten bij koopwoningen.
In die visie kan ik mij wel vinden
Erg veel tekst dus diagonaal doorgenomen.
Wel OK. Geldt voor hele gemeente. Ik vind dat
er een verbod moet komen op het bouwen
van villa’s op vrije kavels. Daar is op dit
moment geen ruimte voor in onze gemeente.
Dat is asociaal bouwen. En er is voldoende
voorraad (maar niet beschikbaar, vooruit,
maar dat is een luxe probleem).
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Kan het niet openen
Nog niet gelezen
Dat is een mooie visie
Eens. Moeten huizen bij en huidige huizen
moeten verduurzamen. Maar met de slak
snelheid van deze gemeente ga ik dat denk
ik niet meer meemaken. Ik ben 43.
Nee, er is teveel aandacht voor de sociale
bouw. Daarmee creeer je ook vraag naar
meer uitkeringen, toeslagen, hulpvraag, etc.
Deze gemeente kan financieel al niets. En
dan ga je die doelgroep ook nog eens hier
naartoe halen. Ik zie dat liever anders
Niet gelezen
Nee, te dure huizen zijn geen goede start
voor jongeren
Nee, ze schrijven mooi, maar op plekken
waar sociale woningbouw had kunnen
plaatsvinden, hebben ze gewoon riante
huizen laten bouwen.
Ja
Prachtige visie, uitvoering laat op zich
wachten.... Mij valt op dat er vooral dikke
villa’s worden gebouwd waar bomen zomaar
voor moeten wijken.
Ja, daar kan ik me in vinden. Er is niet
geschreven over bouwen in het groen en ga
er van uit dat dat ook niet gebeurd
Niet gelezen, te lang voor snelle indruk
Deels
“Prachtig stuk, wanneer komen jullie in
aktie?
De gemeente werf (Maarn)staat al jaren leeg.
Daar is genoeg ruimte om bijna een kopie
plan Trompstaete te bouwen. Hup hup kom
op”

Te groot bestand om nu even door te nemen.
Een korte samenvatting bij deze vraag was
fijn geweest.
Nee
Wat wordt er voor jongeren (20ers) gedaan
en waar kunnen senioren nog een betaalbare
huurwoning vinden?
Ik vind dat er in de visie te weinig aandacht
is voor huishoudens die gemiddeld of laag
zitten in hun budget.
Niet gelezen. Het kleine stukje dat jullie er
over hebben geschreven, daar kan ik me wel
in vinden. Bouwen voor starters en senioren,
met groen/ de natuur als randvoorwaarde.
Redelijk mee eens
ja
Misschien een link naar een samenvatting
doen? Dit leest de gemiddelde enquete
invuller echt niet. Ik niet in elk geval.
ik vraag me af of er voldoende nagedacht
wordt over doorstroom; dus uitstroom
van ouderen uit eengezinswoningen naar
seniorenwoningen die bij hen passen, zodat
die woningen weer vrij komen voor nieuwe,
jonge bewoners.
‘nvt
nee
nu geen tijd om te lezen
helaas, mij niet in verdiept
Ik kan me redelijk goed vinden in de
woonvisie. Behalve het punt over de
hoogbouw. Ik zou dit beperken tot 3
woonlagen.
Nee, woningmarkt moet je niet sturen

Helaas niet gelezen,

Geen mening

Ja, redelijk

Meer bouwen voor starters en woningen
levensloop bestendig maken.

Ja
Ja
Ja, maar ik hoop dat hoogbouw lang uitblijft
De visie klinkt goed maar er moet wel oog
blijven voor de uitvoering en het karakter
van het dorp.
De uitgangspunten klinken mooi en daar
kan ik me in vinden, maar de uitwerking valt
nog te bezien.
X
Ja

In principe wel maar wat wordt verstaan
onder prettige omgeving.
Niet volledig. Hier moet wat mij betreft
aan worden toegevoegd dat een woning
moet passen bij de verwachte verhoging
van het aantal uur dat mensen thuis
zullen blijven/moeten werken en daar
werkplek(ken) voor nodig hebben in de
eigen woning. Betaalbaarheid is belangrijk
en is meer dan een momentopname omdat
inkomenszekerheid en baangaranties zijn
afgenomen.

Ja
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Ik mis een creatieve oplossing voor ouderen
die zorg dichtbij nodig hebben, maar nog
zoveel mogelijk zelfstandig willen wonen,
inclusief mogelijkheden voor sociaal
contact. Bv. iets als een hofje met gedeelde
faciliteiten en ‘wijk’verpleging.
ja ik vind dat we als gemeente moeten
verduurzamen
Geen mening
Deels. Vanuit (kern) specifieke situaties
zijn eisen / voorschriften in de visie
opgenomen waardoor ze algemeen geldend
zijn geworden voor alle kernen. Dit is
onwenselijk, bijvoorbeeld de maximale
bouwhoogte van 6 woonlagen (Driebergen)
evenals recent door het CDA ingediende
en goedgekeurde voorstel van sociale
woningbouw op voormalige schoollocaties
(Driebergen).
Hij lijkt wat achterhaald als ik naar de
bedragen voor middeldure woningen kijk.
En mensen van buiten het dorp hebben
aanzienlijk hogere bedragen te besteden
bij koop dan inwoners van het dorp. Dus
ongeacht wat je bouwt eigen inwoners
komen er niet tussen.
Te veel om nu te lezen
De visie is een mooi document echter de
uitvoering hiervan mis ik. De gemeente heeft
overal een visie over maar geen geld om iets
uit te voeren. Ondertunneling A12 en spoort
levert veel grond op is ook een visie
Zolang de rode contour gerespecteerd wordt
In Maarsbergen geen aanbid v starters en
senioren
Ja
Ik kan mij niet helemaal vinden in de
woonvisie. het duurzaamheidsbeginsel
moet op maat toegepast worden: als er
een standaard wordt ontwikkeld waar
bijvoorbeeld alle huizen van een bepaald
bouwjaar aan moeten voldoen, dan kun
je het duurzaamheidsbeginsel meer
gericht en realistischer toepassen. Bij het
levensloopbestendig wonen kan ik mij niet
zo vinden in het blijven-wonen idee: dit
geldt mogelijk voor huizenbezitters, maar
huurders willen vaak juist een kleinere tuin
op latere leeftijd. Met het blijven-wonen
principe beweegt er niks op de woningmarkt

Ja min of meer
Nee, er wordt alleen gesproken over de
woningprijs maar niet de grootte/kleinte.
Afkoop van soc.woningbouw kan nog steeds.
Kavelsplitsing of woningsplitsing kan maar
in 2en, terwijl sommigen wel meer willen.
Ja
Er wordt een nieuwe woonvisie opgesteld.
Er moet meer aandacht komen voor
starters, jonge gezinnen, ouderen en lokaal
maatwerk. 25% sociale huurwoningen
moet weer 30% worden. Woningcorporaties
moeten hun verantwoordelijkheid nemen
de huren alleen met inflatie verhogen
als de woonlasten van mensen hierdoor
niet stijgen. Inflatie toepassen leidt tot
onevenredige lasten bij mensen met een
bescheiden inkomen. Behalve inzet van de
woningcorporaties zal De GUH betaalbaar
wonen moeten faciliteren! Grondprijzen en
als hierdoor stichtingskosten van woningen
zijn een issue.
Ratio’s ok, maar geen compensatie om
de ratio’s op de UH recht te trekken!
Dus geen excessief aantal sociale
gezinshuurwoningen en goedkope koop en
geen hoogbouw (>3h)
Fijn dat we gaan voor duurzaam: wil de
gemeente dit dat ook steunen met subsidie?
U dacht toch niet dat ik 33 bladzijden
woonvisie ga lezen!!! Trouwens de gemeente
past deze woonvisie nauwelijks toe; altijd
uitzonderingen.
De gemeente zou bij vastgoed ontwikkeling
een beter sociaalbeleid moeten voeren.
Beschikbaarstellen van grond tegen sociale
prijs of eisen stellen dat percentage van de
woningen bestemd moet zijn voor sociale
huur.
niet helemaal, is te algemeen omschreven
Ja mits bouwen niet de hoogte ingaat en er
gebouwd wordt met voldoende groen, tuin of
hof erbij. Maarn is een groen dorp en dat is
de charme van Maarn
Voor zover ik het doorscan wel.

Deels. Duurzaamheid is in Tuindorp
bijvoorbeeld geen realistisch streven.
Er komt niet veel van terecht volgens mij
starters komen enkel op papier aan bod
Weet ik niet
Niet gelezen
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“Kan ik me in vinden alleen duren deze
processen eindeloos. Toen onze oudste
dochter begon op de basisschool De Meent,
werd er gezegd dat er in 2014 de nieuwe
school klaar zou zijn. Inmiddels is onze
jongste dochter al bijna van de basisschool
af en staat er nog steeds geen nieuwe school
+ woningen. Mede ook door bezwaren van
bewoners die daar nieuw zijn komen te
wonen en allerlei nieuwe eisen hadden.
Woningbouw Buntplein, voormalige
gemeentewerf etc. ook eindeloos gebeuren.
Vandaar dat ik vind dat dit soort processen
in de gemeente heuvelrug bijzonder lang
duren.”
Duurzaam wonen is belangrijk maar niet ten
kosten van de schoonheid
De gemeente is veel te traag met het
stappen nemen naar bouw van woningen

Ondanks dat er veel in algemene termen is
opgeschreven, heb ik de bestuurders van
gemeente Utrechtse Heuvelrug nog niet
kunnen betrappen op een inspirerende
lange termijn visie, die verder reikt dan hun
ambtelijke neus lang is. Tegelijkertijd zie je
dat er matig uitvoering wordt gegeven aan
de Woonvisie, effectindicatoren ontbreken
en men regeert op uitzondering ipv regel.
Als de bestuurders de kans krijgen wordt de
grond in de kernen duur verkocht, komen er
dure woningen en verdwijnen de inkomsten
in de diepe dure put. Dat is blijkbaar de
bestuursvisie van dit moment. Ik ben geen
voorstander van sociale en middeldure
woningen in Maarn, dus ik vind de huidige
strategie wel prima.
niets van terechtgekomen
Ingewikkeld

Sorry, maar dit rapport ga ik niet helemaal
lezen.

Ze zijn te laat en houden te weinig rekening
met doorlooptijd versus behoefte.

Nee

Nee. Nog altijd gericht op uitbreiden en grote
huizen. Gemeente is niet gericht duurzaam
bouwen, kleine woningen, en sociale
huurwoningen

Ik heb de indruk dat het document veel
mooie praatjes betreft maar uiteindelijk
de gemeente alleen maar aan zijn
eigen portemonnee denkt. Afspraken
voor sociale woningbouw worden niet
nagekomen, woningen worden verkocht
aan projectontwikkelaars die het enkel
voor de hoogste prijs verkopen en daarmee
wordt niet conform afspraak een bepaald
percentage aan woningbouw toebedeeld.
Zeer, zeer teleurstellend en een flinke
vertrouwensbreuk.
Op hoofdlijnen wel; tot en met 6 lagen hoog
bouwen lijkt mij voor deze omgeving te
hoog.
Ik vind dat er te weinig aandacht is in de
visie voor de prijzen van woningen. Er moet
voor alle inkomensklassen ruimte zijn.
Te lang en vol loze beloftes
ja, het was erg veel om dat nu even te lezen
Goed
Ja

Visie kan ik onderschrijven, maar is er nog
weinig van zichtbaar in de praktijk.
Eens met visie
Geen tijd om nu door te lezen
Kan me er in vinden
Geen woorden, maar daden. Als het om
daden gaat, dan wegen financiele baten het
zwaarst
geen idee wat dit omvat en teveel om te
lezen.
Lijkt me de vraag van de bevolking volgen
Wat op papier staat wordt te weinig in de
praktijk gebracht. Gemeente zet zich niet in
voor bouw sociale huurwoningen in Maarn
en Maarsbergen !
‘De woonvisie geldt voor de gehele gem. UH.
Specifiek voor Maarn/M’bergen zou moeten
gelden dat bij bouwen niet ingeleverd
mag worden op groen en de bouwhoogte
maximaal drie bouwlagen mag zijn.
Ja
Grotendeels, maar mis het woord
‘gezond(heid)’ in de visie.
Ja vooral in duurzaam, daarnaast in zich
prettig voelen en ook wel in veilig
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Helder omschreven. De enorme bouwdruk
die gevoeld en voortdurend herhaald
wordt, is mijns inziens afkomstig van de
bouwlobby. Wonen in het groen betekent
niet automatisch bouwen in het groen.
Inweven en ombouwen van bestaande
gebouwen is veel beter voor de toekomst van
het dorp. De uitstraling van het dorp doet
veel voor de leefbaarheid: in Maarsbergen
is wat dat betreft (met die nieuwe loodsen
bij de kruising) de plank echt volledig
misgeslagen.
Interessante visie, maar de Gemeente is een
tandeloze tijger zonder geld
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Als er nieuw gebouwd wordt, welke duurzaamheidsmaatregel spreekt jou het meest aan?

Helemaal geen uitbreiding.

Geen idee

Liefst natuurlijk combineren!

circulair

natuurinclusief en circulair

Natuurincl

Van het gas af is lulkoek voor bestaande
bouw (geen noodzaak en ontbreken
van technische alternatieven). Prima
voor nieuwbouw. Parkeren kan prima
ondergronds (zandgrond). Collectieve
energieopwekking stimuleren voor
appartementen.

Zonder gas, standaard zonnepanelen

Nee

Nul op de meter
Natuurinclusief bouwen

Geen hoogbouw en moet passen in bosrijke
omgeving

Nee

natuurinclusief

Zo milieu vriendelijk

Circulair

Nee

houtbouw en circulair

Natuurinclusief

‘-

Circulair

Duurzaam bouwen met social return

Geen gas, meer houtbouw, nul op de meter,
faciliteren micro en tiny houses

Circulair

Nee

Bomen behouden in dorpskernen. Er
verdwijnen er steeds meer, terwijl de hitte
stress omhoog gaat.

natuurinclusief bouwen en circulair
natuurinclusief bouwen
nul op de meter, circulair en natuurinclusief

Kleinere woningen. Als we duurzaam willen
wonen zullen we af moeten van het idee
van zoveel m2 per persoon. We wonen in
Nederland gemiddeld veel te groot.

Nee

Gasloos bouwen

Met oog voor het klimaat. Kan dus van alles
zijn.

Vooral niet bouwen in het buitengebied.
Rekening houden met de natuur, zo min
mogelijk bouwen

Mensen de ruimte geven er zelf een
oplossing voor te vinden. Eventueel collectief
faciliteren/ondersteunen. Zelfbeschikking.

Natuurinclusief bouwen. Bomen moet
blijven staan

Circulair
Veel kleiner gaan wonen, dat scheelt
materiaal, onderhoud en levenskosten en
vooral veel ruimte. Wat heb je eigenlijk aan
die kasten van huizen?
nul op de meter
Nee
Minder ruimte slim gebruiken, de natuur
woont hier ook. Zonnepanelen en goede
isolatie bevorderen
Energieneutraal
Energie selfsupporting
Passend bij Tuindorp
Zonnepanelen, isolatie in combinatie met
subsidies
Natuurinclusief

Nee
Gasloos duurzaam
Goede beglazing, isolatie, vloerverwarming,
zinvolle ruime indeling die persoonlijke
creativiteit en invulling opwekt
Naast nul op de meter ook Ecologisch
verantwoord
Moet wel in het dorp passen..
Natuur inclusief bouwen
Circulair bouwen, zorg dat het hergebruikt
is of weer kan worden hergebruikt. En zorg
voor diversiteit in wijken dus ouderen,
jongeren en middengroep door elkaar qua
woningbouw.
Nul op de meter en natuurinclusief bouwen
Natuurinclusief bouwen van nul op de meter
woningen
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Goed isoleren.
Natuurinclusief
Nul op de meter
Nul op de meter
Nul op de meter, maar ook natuur inclusief
Regenwater opvang
Meer twee lagen bouw in een parkachtige
omgeving

Duurzaamheid begint bij de ervaring van een
groene leefomgeving. Als die basis ontbreekt
heeft de rest veel minder zin.
Zorg dat de interne layout eenvoudig aan
te passen is, zodat wanneer woonwensen
veranderen (bv. dat men ineens geen open
keukens meer wil, of juist behoefte heeft
aan een eigen gym) de huizen daar relatief
eenvoudig aan kunnen worden aangepast.
duurzame en aardgasvrije woningen

Ga duurzaam maar betaalbaar bouwen.
Maak overdekte parkeerplaatsen bij
de supermarkt en voorzie die van
zonnepanelen!

Hout bouw

Behoud van cultuur historie en karakter
als ook het bevorderen van een gezonde
leefomgeving met groen en biodiversiteit
vind ik belangrijk. Dit naast het streven
naar het verduurzamen van huizen door bv.
isolatie of bv. zonnepanelen op de daken.

Gasvrij

Respect voor de natuur
Ik heb bij de vragenlijst Groen een keuze
gemaakt tussen de 4 suggesties, maar vind
ze allemaal belangrijk. Zou mooi zijn als er
ook een auto/ parkeervisie bij komt, dat bijv.
geïnvesteerd wordt in een aantal deelauto’s
voor de nieuwe woningen en dat mensen zelf
geen auto meer aanschaffen. Denk ook aan
klimaatadaptatie. Groene/ blauwe daken.
Natuurinclusief maar ook visueel inclusief
Goede isolatie en groene daken
denk ook aan innovatieve concepten zoals
‘kamers met aandacht’ het bouwen van
een tijdelijke mantelzorgwoning in de tuin
van senioren die daardoor nog wat langer
kunnen wonen in hun grote huis, maar
waardoor een jongere of bijv. gescheiden
ouder toch de mogelijkheid heeft om in
Maarn te blijven wonen, en evt. op termijn
het huis kan overnemen wanneer de
oudere(n) bewoner(s) op termijn toch kleiner
gaan wonen.
‘natuurinclusief
Nul op de meter
vergroenen in een lager tempo
alle genoemde maatregelen moeten worden
meegenomen
nee
Natuurinclusief
Bij starterswoningen kun je ook denken aan
deelauto’s faciliteren
Ciculair
Zonnepanelen op daken en niet in weilanden

HSB
geen
Natuurinclusieve bouw die tevens
klimaatneutraal is
Nee
Groene daken
Maatwerk
niet echt
Klinkt goed wat er al staat
Semipermanent circulair bouwen, voor als er
op termijn minder woningen nodig zijn
Duurzaam! Verplicht genoeg groen
Bovenstaande suggesties spreken mij aan.
Natuurinclusief, ondergronds parkeren (OV
parkeercapaciteit)
natuurlijke materialen, natuurlijk isoleren,
zonnepanelen
Standaard zonnepanelen op het dak.
Duurzaam en behoud van monumentale
status van tuindorp
huizen dienen vooraleerst woongenot op
te leveren, kwalitatief onderhoudsarm te
zijn en energetisch aan de moderne eisen
voldoen
En betaalbaar
Dit allemaal is belangrijk. Denk ook aan
plaatsing van de woningen zodat daken
geschikt zijn voor panelen ed. Dus al bij het
tekenen van het grote plaatje hier rekening
mee houden. Ook kan bestaande beplanting
uitgangspunt vormen bij het ontwerp. En als
in bouwplan bestaand groen als tuin wordt
opgenomen dan ook handhaven als bewoner
toch bomen wil gaan kappen.
Ben het er mee eens om zo duurzaam
mogelijk en betaalbaar te bouwen.
Duurzaambouwen is belangrijk maar niet
ten kosten van oudbouw (lees karakter van
het dorp)
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NIET ten koste van natuur in het dorp en/
of ten koste van aanwezige cultuurhistorie.
Bouw op (voormalig) bedrijventerrein!
Energieneutraal en ‘groen’ bouwen
Duurzaam bouwen in de stijl van de
omgeving.
Laten we nou eerste maar eens gaan
bouwen!

Natuurinclusief bouwen, maar ook: nieuwe
woningen die passen bij wat Maarn is. Dus
niet bouwpakketten toestaan, van witte
huizen met zwarte kozijnen en zwarte daken.
In Maarn hebben de daken rode pannen
- sluit daar in ontwerp op aan! Groen is
belangrijk, erfgoed net zo goed.
Natuur inclusief

geen groen weg, niet kappen.
Zie hierboven
Nee
Zelfvoorzienend, gezond en efficiënt. Zonder
inmenging van het bestuur en de korte
termijnvisie..
Natuurinclusief
Als je nieuw gaat bouwen zul je
bovenstaande 4 moeten combineren,
waarbij het moet passen in het veld van
het dorp en je de vraag moet stellen of je
wel moet willen bouwen. Bij blijven bouwen
gaat uiteindelijk niet de oplossing zijn en
kan zelfs leiden tot leegstand in de nabije
toekomst
Natuurinclusief met nul op de meter en klein
bouwen!
Circulair, dat is wat mij betreft de enige
echte duurzame oplossing.
Een combi van hout, circulair en nul op de
meter is natuurlijk (!) de meest logische
optie.
Passief huizen ipv nom
Isoleren, isoleren, zonnepanelen
door slim bouwen, woonaanbod vergroten.
Hergebruik van bestaande bebouwing
houtbouw en zorgen dat voldoende lokaal
energie wordt opgewekt.
Nee
‘geen aanvullende suggesties
Natuurinclusief en energieneutraal, nog
mooier zou zijn als de voorzieningen energie
kunnen leveren aan de omgeving.
Het 10R model circulariteit van Jacqueline
Cramer laat zien dat het voorkomen van
(grondstoffen) gebruik de grootste impact
heeft op verduurzamen.
MMN is bezig met deelauto(‘s), scheelt
parkeerplaatsen, en we hebben NS dichtbij.
Bouw natuurinclusief. Wij wonen hier omdat
het een groen dorp is. Hou dat in stand
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Wat is jouw droom voor wonen in Maarn en Maarsbergen? Wat wil je behouden voor de
volgende generatie(s)? Wat wil je veranderen voor de volgende generaties?

Zoveel mogelijk behouden zoals het nu is.
Een soort woongroep waarin we bijvoorbeeld
moestuin en gereedschap delen lijkt me
geweldig
behoud de groene kwaliteit in het dorp
en voeg woningen toe in het bos. Geen
chique villa’s maar kleine woningen en
appartementen (net als in het huidige
tuindorp).
meer plek voor woningen in het bos. en dan
geen dure villa’s maar kleine woningen en
appartementen. Een nieuw tuindorp in het
bos, of beter bosdorp.

Mijn doel zou zijn om zoveel mogelijk te
behouden van wat er nu is. Zet in op kleinere
woningen. Ga grote bestaande (huur)
woningen splitten voor meerdere senioren.
Er zijn genoeg plekken in Nederland waar
nog heel veel woningen bij kunnen. Het
maatschappelijke probleem hoeft niet hier
in de wijken opgelost te worden. Stap af van
grote woningen.
Ruimte & rust. Niet teveel rijtjeswoningen
met kleine tuintjes. Goede balans tussen
huur en koop. Binnen de koop normale
prijzen. Ruime tuinen. Veel groen.

wonen in het groen, laagbouw en ruimte

“Behoud van Tuindorp en haar identiteit. De
waarde en het historisch erfgoed.

Behouden: je woont hier omdat je van natuur
houdt, dus niet kappen. Veranderen: meer
ruimte voor initiatieven, zoals buurtkeukens,
pop-up café etc. Sommige mensen zeuren
nogal snel over overlast.

Wat me aanspreekt aan Maarn is de
diverse woningbouw en haar bewoners,
verschillende sociale lagen zijn gemengd.
We zijn allemaal import.”

‘Zoveel mogelijk het dorp behouden zoals het
nu is
Betaalbare huizen
De ruime opzet en het groen van Maarn
behouden. Met name de Koeheuvels en
Heicop/Poortsebos moet te aller tijden
behouden blijven omdat dit bossen verbindt
en het gevoel geeft dat je vanuit alle
hoeven van Maarn direct in de natuur kunt
wandelen.
Het zou fijn zijn als er een strenger
parkeerbeleid komt. Alle geparkeerde auto’s
in bermen etc.verpesten het straatbeeld van
mooi groen Maarn!!
“De rust moet behouden blijven.
Toeristen verstoren de rust sterk
(Europarcs)”
Nvt
Wat mij betreft zouden er toch een paar
weilanden voor woningbouw aangewezen
kunnen worden, bijvoorbeeld tegenover
planeten aan oid. Grootgrondbezitters kijken
of die onteigend kunnen worden. Methode
ertegenaan plakken die minimaal deel
voor huidige bewoners reserveert zodat er
doorstroming op gang kan komen en niet
alleen gezinnen uit andere regio’s

Het dorp typeert zich als bosdorp en dat
zou altijd zo moeten blijven. Het dorp
onderscheidt zich hiermee en niet alleen
in de heuvelrug maar ook daarbuiten. Deze
plek biedt naast al het mooie groen en brede
opzet in de straten ook rust, een veilige plek
voor gezinnen (met en zonder kinderen)
en door het kleine volume van het dorp is
het ook goed overzichtelijk voor senioren.
Zij kunnen ook rustig bewegen in het dorp
zonder veel verkeer om zich heen. Dat wens
ik de toekomstige bewoners ook allemaal
toe. Bereikbaarheid is goed met het station
in het dorp en de oprit naar de snelweg.
Minder mensen op deze aardbol of een
enorme omslag in gedrag van mensen. We
moeten nu serieus gaan kijken of we nu wel
of niet het Nationaal Park gaan beschermen
en verbeteren/ uitbreiden met de flanken,
dat is wat voor de komende generaties
essentieel gaat worden.
Zo min mogelijk auto’s in maarn en
treinstation behouden
Niets veranderen
Rustieke karakter van het dorp
Het behouden van de natuur moet hier op
nummer 1 staan. Voor drukte sta je binnen
20min in de steden. Maak geen hybride
net-niet-meer-leuk dorp/suburbs van onze
streek maken. Hou de charme en het niveau
hoog, koester wat we hebben
Voldoende goede woningen voor eigen
bewoners
Groen mooi wonen voor redelijke prijs
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Voor iedere inwoner een passende woning,
behoud van zoveel mogelijk dorps en groen
karakter
Wonen in de natuur met veel groen in het
dorp en met de huidige dorpsvoorzieningen
incl bieb zodat kinderen kunnen leren lezen.
Behoud van groen in het dorp en daar buiten
Aan de randen 3 hoog appartementen voor
starters en eenpersoonshuishoudens.
Eventueel gekoppeld aan verzorging aan
huis en een stimuleringsbeleid om je grote
kast in te ruilen voor een aantrekkelijk
hofhuisje (social) of appartement (minder
social).
Meer variatie in woningen, makkelijker om
door te schuiven: opties voor starters en
senioren die kunnen doorschuiven zodat
er meer eengezinswoningen vrijkomen.
Behouden: groene karakter van dorp.
De gezelligheid zoals restaurantjes en
snackbars zulk soort dingen zouden er
meer moeten zijn. Het behouden van de rest
van de winkels alles wat je eventueel nodig
zou kunnen hebben zit in het dorp. bakker,
slager etc.
Dat het niet vol gebouwd gaat worden maar
dat de ruime groen voorziening blijft
Ik zou mfa in het dorp willen, niet aan de
rand. Nieuwbouw wel aan de rand en op
vrije plekken. Sportverenigingen laten voor
wat ze zijn. Ook qua locatie. En ouderenzorg
betrekken. Ik lees hier niks over terug. Met de
vergrijzing in ons dorp lijkt me dat echt een
gemiste kans. Ouderenzorg combineren met
kdv en BSO is echt een waardevolle combi.
Kleinschalig en zelfvoorzienend en groen
behoud het dorpse en groene karakter.
Behoud groen; meer parkeermogelijkheden
creëren; activiteiten ouderen beschermen en
uitbreiden.
Woonruimte voor jong en oud en mensen
met minder grote inkomens.
Behouden van groen en dorps karakter
Ruim wonen. Sociale woningen in het echte
kern van het dorp aanbrengen. Oftewel; twee
Marken en drukkerij ombouwen naar sociale
huur. Dorpshuis naar hockeyvelden.
Veel groen en speelmogelijkheden
Goedkopere kleinere woningen met veel
groen
Zoveel mogelijk het groene en dorpse
karakter van Maarn behouden en een
gemêleerde bevolkingsopbouw.
Groene kern en straten zonder stoep. Veel
bomen in het dorp

Mooi groen en rustig wonen met een
diversiteit aan woningen en mensen
100% behoud van het groen,
parkeerproblemen aanpakken, niet parkeren
in groene bermen. Behoud dorps karakter
Houdt het alstublieft rekening met
leefbaarheid voor allen
Ook huizen voor starters.
Alleen laagbouw behouden
Het groen en de ruimte moeten we
behouden,
Dat het natuurlijke karakter, met veel groen,
behouden blijft in het dorp. En dat het niet
volgebouwd wordt met flats. En dat er geen
groen wordt opgeofferd voor de te bebouwen
gedeeltes.
Dat het een rustig en gemoedelijk dorp
blijft met lage bebouwing en veel groen,
zodat toekomstige generaties ook kunnen
genieten van vogels en eekhoorns in de tuin.
Doorgeven: het sociale en SAMENleving,
wegnemen: bekrompen houding van
gemeente die foodtrucs verbiedt, terwijl de
plaatselijke horeca nauwelijks innoveert of
nieuwe smaakjes biedt, dat is bekrompen
Knarrenhof, en er voor zorgen dat de jeugd
voorrang heeft bij toewijzen van,woningen
Bouwen van een knarrenhof
Meer starterswoningen
Het behoud van zoveel mogelijk groen ( bos )
De jeugd….. die maken geen schijn van kans
als papa niet voldoende vermogend is
Dat het groene karakter als ook de historie
van het dorp behouden blijft. Zo is het voor
mij zeer belangrijk dat het Tuindorp intact
blijft gezien dit het best bewaarde Tuindorp
is van Nederland en er een prachtige
geschiedenis (en inspiratie voor duurzaam
leven tussen mens en natuur tegen lage
kosten) achter schuil gaat die niet verloren
mag gaan.
Geen hoogbouw. Het dorpsgevoel moet
behouden blijven.
Dat het zo fijn wonen blijft met vergelijkbare
voorzieningen. Iets meer een mix aan
mensen zou m.i. goed zijn. Dat kan wellicht
gestimuleerd worden door meer sociale huur
en de genoemde woningen voor starters en
senioren. Een ‘hip’ cafeetje zou ook nog wel
leuk zijn :)
Doorstroming ouderen en zo min mogelijk
bouwen, en alleen in kern bouwen
Dat het groen blijft en voorzieningen
gehandhaafd kunnen worden.
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“Meer aandacht voor doorstroom!!!
Woongroepen creëeren, met zorgplicht.”

Behoud van zoveel mogelijk groen ook voor
de nieuwe generaties

groen en ruimte behouden maar deze fijne
woonomgeving ook toegankelijk maken/
houden voor mensen met een minder groot
budget.

Een groene leefomgeving.

Ik wil graag uitbreiding van goedkope
huurwoningen, betaalbare starterswoningen
om zo ook jongeren aan Maarn te blijven
binden. Daarnaast moeten er meer
appartementen voor ouderen komen
variërend van 80 tot 180 m2 in verschillende
prijsklassen. dat bevordert de doorstroom
van ouderen van eengezinswoningen naar
een appartement en dan kunnen ze wel in
Maarn blijven wonen, te midden van hun
sociale contacten

Behoud van de opzet van kernen. Voortzetten
bestaande bebouwingsstructuur.

Behouden van bomen, gras, groen, laagbouw,
geen hoogbouw
Sociale ontmoetingsplek moet/kan beter,
toegankelijk terras, ook voor jongeren
De toekomst voor wonen in Maarn en
Maarsbergen is wat mij betreft groen.
Dus behoud van de natuur en ook
duurzame woningen. Daarnaast voldoende
voorzieningen in het dorp, zodat de
autobewegingen beperkt kunnen blijven.
bouwen voor eigen inwoners en mensen die
gebonden zijn aan maarn
door meer woningen voor senioren te
bouwen zullen veel woningen vrij komen
voor jonge gezinnen die het dorp levendig
houden, er hoeft dan ook niet heel veel
bijgebouwd te worden zodat we het groene
en rustige karakter van onze dorpen
kunnen behouden. De dorpen moeten
groen maar zeker ook leefbaar blijven,
met voorzieningen zoals winkels, sport en
cultuur, sociale ontmoetingsplekken voor
iedereen (ook jongeren!). bouw een mooie
wijk langs de Planetenbaan en senioren
appartementen op het Trompplein.
varieteit, varieteit, varieteit.
meer hofjes voor senioren ( met faciliteiten
in de buurt) maar ook voor andere
doelgroepen kunnen hofjes/woongroepen
een goede uitkomst zijn
Groen, rust en voorzieningen zoals het nu is,
is prima!
Groen en ruimte
karakter van dorpse bebouwing
moet blijven. dat kan ook met kleine
appartementencomplexen voor jongeren
en/of ouderen. Maar het lieftste zie ik
grondgebonden woningen gebouwd worden
Huidige woningen levensloop bestendig
maken

weet niet
het groen en de kleinschaligheid

niet anders dan eerder vermeld
Duurzaam wonen
Zorg ervoor dat de A12 en het spoor in een
tunnelboormachine terechtkomen dat
heb je bouwgrond vrij. Zorg ervoor dat de
hoogspanningsleidingen ondergronds gaan.
Zorg voor een politiepost in Maarn
De natuur en het groene karakter behouden
Meer woningen in Maarsbergen, doelgroep
starters en senioren
De kerk en kleine Bloemheuvel moeten
straks markant op het plein aanwezig zijn.
het groene karakter, de rust en ruime
opzet moet behouden blijven. Het mooie
Tuindorp moet zeker behouden blijven!! De
bereikbaarheid maakt Maarn tot een fijn
dorp om te wonen.
Groen, verkeersluwte, rust en ruime
opzet. Unieke karakter van Tuindorp
moet zeker behouden blijven. Uniek in
Nederland, bepalend voor dorpsuitstraling.
Monumentaal!
Ik zou graag wat meer vertier in het centrum
willen zien voor de jongeren. Een grand café
of gezellig restaurant .
iets meer faciliteiten
Natuurspeeltuin / (kinder)theatertje
Een combi van starters en senioren
woningen zodat er doorstroming kan
ontstaan. Verplaatsen van station
naar maarsbergen zodat er niet meer
verkeersoverlkomt.
Het is pas duurzaam voor het dorp als we
zoveel mogelijk inbreiden, desnoods tijdelijk
wat groen verwijderen om zo goed mogelijk
gebruik van de ruimte te maken, daarna
weer groen bijplaatsen. Bouw maar wat
hoger op bijvoorbeeld inbreidingslocaties
zodat we een gezondere bevolkingsopbouw
krijgen en daarna kunnen houden.
Het groen! De rust en het liefst nog meer
groen en beplanting
Rust en groen behouden.
De sfeer, ruimte en groen maken Maarn:
Tuindorp, Plattenberg, Marinierswijk, de Pol
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fantastische plek om onze kinderen op te
laten groeien. wij willen hier graag blijven
wonen, maar zullen op termijn groter
moeten wonen. Fijn als dit kan binnen
Maarn gelet op de finaciele situatie. Zou echt
fantastisch zijn als reeds lokale inwoners
voorrang krijgen als er nieuwe huizen te
koop worden gezet.

Het karakteristieke uiterlijk van Maarn,
behoud van cultuur-historische elementen
en groen.

Vreemde combinatie die vraag over de
hoogte van koopprijzen en huurprijzen.
Antwoord is daardoor nietszeggend.

Mogelijkheden voor een breed scala aan
leeftijden

het groene en ruime karakter behouden,
sociale en sportvoorzieningen op dit
aanbodniveau en middenstand waarborgen.
een cafe functie in het dorpshuis creëren.
Geen nieuwe huizen bouwen ten kosten van
natuur.
“Huurwoningen verduurzamen. Mobiele
klimaatneutrale Tiny houses op
braakliggende terreinen.
Veel autodeelprojecten en goed openbaar
vervoer zodat er minder auto’s in straatbeeld
zijn.
Bij nieuwbouwprojecten ondergrondse
parkeergarages zoals bij gemeentehuis/
kantoren in Doorn. Nu niet investeren geeft
spijt voor de toekomst. Zie plussupermarkt.
Keuze gemaakt in crisis, maar voor nu
eeuwig zonde van ruimte.
In bouw rekening houden met mogelijke
veranderingen, flexibel houden.
Seniorenwoning/jongerenwoning,
eensgezinswoning makkelijk kunnen
splitsen, schoollokalen na krimp jonge
gezinnen om te bouwen tot woning of
bedrijfspand”
Betaalbare woningen/appartementen voor
iedereen. Behouden/uitbreiding van winkels,
echte dorpskern maken. Meer activiteiten
door/voor bewoners. Zijn afgelopen jaren
helaas veel activiteiten verdwenen. Zoals bv.
Stratentoernooi, dorpsfeest zomer met DJ, in
Maarsbergen op Koningsdag ‘tentfeest’ in de
avond etc.
Wat mij betreft blijft Tuindorp Tuindorp.
Geen nieuwbouw tussen oudbouw, geen
kleinere tuinen. Tuindorp is uniek en dat
moet zo blijven. Dus woningbouw richt je
pijlen op andere plekken binnen Maarn.
Samen werken aan en in het groen
Wonen in groene omgeving, dat is
kernwaarde en moeten we trots op zijn en
behouden
Meer betaalbare woningen voor jong en oud
Mijn droom is dat het groene en ruimtelijke
karakter behouden blijft, en dat eventuele
nieuwbouw mooi en passend bij het dorp
wordt uitgevoerd.

Als deze gemeente zo door gaat zo goed als
onmogelijk voor onze kinderen.
we zijn in Maarn gaan wonen omdat er een
station is, dat wil ik graag hier behouden

Denk eens goed na over de kansen van
Maarn en haar (tijdelijke) inwoners. Maarn
kan een fantastisch dorp worden, waar je
een fantastisch recreatiegevoel en -beleving
krijgt. Waar kinderen kunnen spelen en
opgroeien, waar ouderen oud kunnen worden
en waar gezinnen zich kunnen vestigen.
Maak er iets moois van door voldoende
voorzieningen te onderhouden, in lijn met de
huidige omgeving, bestaande inwoners en
toekomstig groeipotentieel.
houd het groen
“Wonen in een centraal gelegen dorp met
recreeren vanaf de voordeur, perfect.
Inbreiden heeft een sterke voorkeur, waarbij
ruimte voor senioren en instroomwoningen
zeer welkom zijn”
Dat de bewoners kunnen blijven
genieten van de vrijheid, natuur en goede
voorzieningen in deze bijzonder mooie
dorpen. Waarbij ik hoop er iets betere
verdeling van mooie speeltuintjes komt over
de dorpen
Kijk naar alternatieve,duurzame, kleine
(alleenstaande) woningen.
Wikkelhouse tiny houses
Een krans van seniorenwoningen rond de
dorpen met het zicht op het groen, buiten de
rode contouren. En appartementen binnen
de rode contouren, bijv op het Trompplein bij
de MFA, bij drukkerij Van den Berg, bij Mobin
Gevarieerder woonaanbod , autoluw,
fietsvriendelijk. Dus doorgaande wegen auto
te gast zodat minder hard wordt gereden.
Karakter behouden, sociale structuur
versterken.
Voldoende betaalbare woningaanbod voor
de volgende generatie. Vooral veel groen
behouden
Dat de dorpen goed leefbaar blijven en
geen afbreuk wordt gedaan aan sociaal
maatschappelijk culturele voorzieningen.
dat het laagbouw blijft en het tuindorp
karakter behouden blijft. Overigens vind ik
de vragenlijst zeer suggestief.
Onderdeel van de natuur
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Voldoende en goede woningen voor starters,
senioren en sociale huurwoningen
Hopelijk blijven Maarn/M’bergen ook in de
toekomst kleine dorpen waar jong en oud
in een groene, veilige en prettige omgeving
samen kunnen wonen en sociale activiteiten
kunnen ondernemen.
Gezond, duurzaam en veilig wonen
beschikbaar en toegankelijk voor iedereen.
Behouden van het groen, dus geen woningen
tkv natuur. Bekostigen door boven school
bijv appartementen (max 2 verdiepingen):
samenwerking creeeren. En door inzet
bewoners kosten drukken (Vorig jaar ook
klusdag door ouders op de basisschool)
Ik ben in Maarn komen wonen omdat het
een klein, GROEN, overzichtelijk dorp is; met
een station. De cultuurhistorie vind ik ook
belangrijk en zou meer aandacht moeten/
kunnen krijgen.
Behoud van onze groene longen
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Waar ontmoeten kinderen elkaar?
In de buurt, Dorpsmoestuin op shool bij
dansles of de sport
Op het schoolplein en bij de sportclub
op school, bso en sportclub. In Noord zijn
geen speeltuinen (of bikepark) om elkaar te
ontmoeten. Skatebaan is verouderd.

in de buurt op speelterreintjes, die er niet
voldoende zijn en bij de clubjes waar ze lid
van zijn
Op school
Sport, bso, school, bibliotheek

Speeltuinen

Op het schoolplein, Bso, op straat, in de
speeltuin, bij sportverenigingen

school, verenigingen,

School en Sportclub

Schoolpein

School, speelplaatsen, bij elkaar thuis

school, sport

Schoolpleintjes

?

school, scouting, sport

De POL, hockeyveld, schoolplein, mama café

School, sport, buurt

School

Geen idee

?

Ik weet het niet

Speeltuinen

School, kerk, clubs
Sport , muziek, dorpshuis
Speeltuin, hofjes
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Op de pleinen, school en sportvelden.
Buiten, sportveld, sporthal

Bij hun sport, naschoolse opvang,
schoolpleinen wat overlast geeft

School, clubjes/sporten

Op school

School en buiten spelen

Op school, sport

‘-

In coronatijd nergens... Anders Mamacafe
speeltuin

school
Overal
Op school en online. Kinderen zijn de deur
helaas nauwelijks meer uit te krijgen.
School, bso, sport
Buiten op straat of speeltuin

Bibliotheek, school, sportterreinen
In de bossen rondom Maarn, op pleintjes, op
school en op straat
Schoolplein
In de speeltuinen in de woonwijkjes

Op school en sport.

School, speeltuinen, sportclub of andere
vereniging, bij elkaar thuis,

speeltuin, school, schoolplein,
sportvereningen, in de wijk.

school, sport, pleinen/dorpskern

Sport, school, dorpsactiviteiten
speeltuin bos
school, sport en in de buurt
School, bieb, buiten
Op straat
School en clubs
schoolpleinen, speeltuintjes, op straat
School, sport, bieb, mama café, BSO,
Dorpsmoestuin

School, kdv
school, sportclub, bso
Op School en op de sportclubs
school, sport
Op school, kinderopvang, sportverenigingen,
in de bibliotheek en bij workshops van
MMNatuurlijk of MaarnWijzer
school en sportclub

School sport clubjes

school, scouting, sport,
dorpstuin,speeltuinen

Thuis, met sporten, scouting

?

Sport + school

scouting

School, vereniging, speeltuin, bos en thuis

Schoolplein , sportvereniging

Geen idee

Scholen

School, sport, buurt

Schoolplein, speeltuin, mama cafe, sport

Op school

School sport en in de wijk

Weet ik niet. Hockey?

School, sportclubs, thuis

School of vereniging

School, op straat, scouting etc.

School en clubjes

Sport

Speeltuinen, schoolpleinen, scouting,
sportclubs,muziek en dansles

School speeltuin sportclub op straat

Geen idee, ik heb geen kinderen.
Op school en de opvang
School, sportverenigingen
Op school
Sport, gymzaal, school, Mamacafe,
bibliotheek

School, op straat, koeheuvels,
henschotermeer
Op de sportclub, en school en buiten op
straat en in de hofjes
sportclub, muziekles, bieb
School en sport
School en sport

Ik weet het oprecht niet. Scouting?

School, sport

Op school en bij sportclubs

School, sport, de Pol

Voetbalveld en schoolplein

School
School, naschoolse opvang, sportclubs
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Speeltuin de pol, schoolplein, sportclubs,
bso

Op school en clubs

school(-plein), sportvelden, buurtpleintjes

Op de schoolpleinen, de hangplekken en bij
het sporten

School en sport

Sport/ school

Buurthuis

op school, sportclub

schoolplein, sportvereniging, activiteiten

School, sport, buurt

schoolplein

Schoolplein, (sport)verenigingen,
speeltuintjes, bibliotheek

speeltuin, clubjes
School en online
Jong: speeltuinen, zelfstandig: de pol,
schoolpleinen, sportclub, bij vriendjes
School opvang Bso speeltuintjes en
sportverenigingen

School, sport, scouting, bibliotheek, buiten
spelen
school, sportclubs, scouting, dansles
Op school
School, bibliotheek, sportvereniging

Nvt

School, sport, scouting, harmonie

School, dorpsmoestuin, speeltuin,
verenigingen,

school clubs

Bibliotheek Dorpsmoestuin Speelotheek
speeltuin school dansles gitaarles judo
voetbal
Basisschoolleerlingen op school en bij
verenigingen. Middelbare scholen zijn buiten
het dorp in diverse plaatsen. Voor hen zou
ontmoetingsplek goed zijn.

Op school, schoolplein, hockeyveld speeltuin,
thuis, bos, skatebaan, vakantiepark,
centrum
School, sport, bibliotheek, spelen

Overal
Ontmoetingsplek, bijv natuurspeeltuin,
ontbreekt. Alleen speeldates vanaf school
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Waar ontmoeten jongeren elkaar?

Op de parkeerplaats van de 2 Marken en in
het dorp bij de snackbar of bij iemand thuis

School, bieb, buiten, thuis

In een café of bij de sportclub

Straat

op de bankjes bij het dorpshuis
Geen idee

bij elkaar thuis, op straat, sportclub, school,
uitgaan buiten Maarn

school,

Nog geen ervaring mee

Geen idee ze trekken weg naar andere
plaatsen

Niet behalve hang jongeren buiten

?

School

?

Hangplekken, vereniging

Geen zicht op

Geen idee

Geen idee

?

?

op het schoolplein ‘s avonds

Discotheek, buurthuis, filmhuis

Op school en op de sportclub

bij elkaar thuis

In de kroeg buiten Maarn

Dorpshuis

Op chill plekken en jongerenhonks

Sport, buurthuis

?

Weet ik niet

Zie vorig antwoord

Geen idee, nauwelijks faciliteiten

Geen idee

School, uitgaan, sport

School, scouting, sportverenigingen

School, sport, buurt, verenigingen
Het internet?

Bij sportverenigingen (voetbal, hockey,
tennis) en scouting.

Ik weet het niet

Job

Clubs

Jop?

Buiten Maarn, discotheek in Zeist

?

?

Parkeerplaats

Thuis en sportvelden

Sporten, hangen op schoolpleinen (overlast)
en op sportvelden

Sportveld, buiten
Daar hebben mijn pubers het lastig mee
School en buiten
school, thuis
Nergrns
Online en in de grote stad (denk ik)

In het centrum op straat blijkbaar

?

Sportverenigingen
Lastiger, sport, spreken af via social media,
online gamen
?
Geen idee

Buiten maar er is geen speciale plek

In het centrum van Maarn (5meiplein)
picknickplaatsen, bij het Hens en bij de
cafetaria’s

Op sport en school

?

jongerenhok, op straat, op school.
sportverenigingen, thuis

Op de sportvereniging

Sport, dorpsactiviteiten

school, sport, snackbar

geen idee

Buiten op straat bij de Marken, of
skatebaantje

Geen idee, sport denk ik

school, sport, buurt, cafe/dorpshuis
activiteiten

(Sport)vereniging, bij elkaar thuis, school

?
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Sport , muziek, dorpshuis

Voetbalveld en schoolplein

Speeltuin, hofjes

Bij hun sport, naschoolse opvang,
schoolpleinen wat overlast geeft

Op de pleinen, school en sportvelden.
Buiten, sportveld, sporthal
School, clubjes/sporten
School en buiten spelen
‘school

Op school
Op school, sport
In coronatijd nergens... Anders Mamacafe
speeltuin
Bibliotheek, school, sportterreinen

Overal

In de bossen rondom Maarn, op pleintjes, op
school en op straat

Op school en online. Kinderen zijn de deur
helaas nauwelijks meer uit te krijgen.

Schoolplein

School, bso, sport

In de speeltuinen in de woonwijkjes

Buiten op straat of speeltuin

School, speeltuinen, sportclub of andere
vereniging, bij elkaar thuis,

Op school en sport.

school, sport, pleinen/dorpskern

speeltuin, school, schoolplein,
sportvereningen, in de wijk.

School, kdv

Sport, school, dorpsactiviteiten
speeltuin bos
school, sport en in de buurt
School, bieb, buiten

school, sportclub, bso
Op School en op de sportclubs
school, sport

School en clubs

Op school, kinderopvang, sportverenigingen,
in de bibliotheek en bij workshops van
MMNatuurlijk of MaarnWijzer

schoolpleinen, speeltuintjes, op straat

school en sportclub

School, sport, bieb, mama café, BSO,
Dorpsmoestuin

school, scouting, sport,
dorpstuin,speeltuinen

School sport clubjes

?

Thuis, met sporten, scouting

scouting

Sport + school

Schoolplein , sportvereniging

School, vereniging, speeltuin, bos en thuis

Scholen

Geen idee

Schoolplein, speeltuin, mama cafe, sport

School, sport, buurt

School sport en in de wijk

Op school

School, sportclubs, thuis

Weet ik niet. Hockey?

School, op straat, scouting etc.

School of vereniging

Sport

School en clubjes

School speeltuin sportclub op straat

Speeltuinen, schoolpleinen, scouting,
sportclubs,muziek en dansles

School, op straat, koeheuvels,
henschotermeer

Geen idee, ik heb geen kinderen.

Op de sportclub, en school en buiten op
straat en in de hofjes

Op straat

Op school en de opvang
School, sportverenigingen
Op school
Sport, gymzaal, school, Mamacafe,
bibliotheek

sportclub, muziekles, bieb
School en sport
School en sport
School, sport

Ik weet het oprecht niet. Scouting?

School, sport, de Pol

Op school en bij sportclubs

School
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School, naschoolse opvang, sportclubs
Speeltuin de pol, schoolplein, sportclubs,
bso
school(-plein), sportvelden, buurtpleintjes
School en sport
Buurthuis
schoolplein, sportvereniging, activiteiten
schoolplein
speeltuin, clubjes
School en online
Jong: speeltuinen, zelfstandig: de pol,
schoolpleinen, sportclub, bij vriendjes
School opvang Bso speeltuintjes en
sportverenigingen
Nvt
School, dorpsmoestuin, speeltuin,
verenigingen,
Bibliotheek Dorpsmoestuin Speelotheek
speeltuin school dansles gitaarles judo
voetbal
Basisschoolleerlingen op school en bij
verenigingen. Middelbare scholen zijn buiten
het dorp in diverse plaatsen. Voor hen zou
ontmoetingsplek goed zijn.
Overal
Ontmoetingsplek, bijv natuurspeeltuin,
ontbreekt. Alleen speeldates vanaf school
Op school en clubs
Op de schoolpleinen, de hangplekken en bij
het sporten
Sport/ school
op school, sportclub
School, sport, buurt
Schoolplein, (sport)verenigingen,
speeltuintjes, bibliotheek
School, sport, scouting, bibliotheek, buiten
spelen
school, sportclubs, scouting, dansles
Op school
School, bibliotheek, sportvereniging
School, sport, scouting, harmonie
school clubs
Op school, schoolplein, hockeyveld speeltuin,
thuis, bos, skatebaan, vakantiepark,
centrum
School, sport, bibliotheek, spelen
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Waar ontmoeten jongvolwassenen (18 t/m 30) elkaar?

Bij elkaar thuis buiten het dorp. Gaan met de
trein naar Utrecht.
In een café
Geen idee
niet in maarn
Buiten Maarn er is niets voor ze hier
gelukkig de trein
?
Geen zicht op
Geen idee
Bij het sporten
Kroeg, bar, discotheek
bij elkaar thuis
Sportveld
In de dorpen om maarn/maarsbergen
Weet ik niet
Restaurant, bar, festival
School (ophalen brengen kinderen, zelf
studeren), sport, elkaar thuis bezoeken

in de stad, die wonen hier amper en dat is
prima. als je jong bent ga je een tijdje naar
de reuring.
Buiten, cafe
?
Buiten het dorp
zijn er niet veel in Maarn volgens mij. Bij
elkaar thuis, sportclub.
Nog geen ervaring mee
Niet
Sportvereniging
geen opties in Maarn
Sportkantine, snackbar, 5-mei-plein
Geen idee
Verenigingen
?
Weet ik niet. Ik vermoed elders, in de stad.
Bij een vereniging
Bij elkaar thuis, sportclub

Buurt, Sport, verenigingen, werk

Idem dito

Utrecht

In maarn weet ik dat niet

Ik weet het niet

Geen idee? Sportverenigingen

Clubs en verenigingen formeel en informeel

Bij de Big Bread en in het bos?

Sprt, muziej

Dorpshuis, sportvereniging, filmhuis,
pubquiz

?
Thuis
Buiten
Lastig als in corona tijd die leeftijd hebt
bereikt

Niet in Maarn denk ik
?
Gaan naar de stad, sportverenigingen
Buiten het dorp

Studie woonomgeving werk en sport

? Geen idee

thuis, in utrecht

? Bij mensen thuis

Nergens

Terrasje, af en toe twee marken, station en
plein

Online en bij de mensen thuis en op
festivals (denk ik)
Geen idee
Denk buiten Maarn
Op school en sport
thuis denk. want zijn geen voorzieningen
voor
Weinig plekken
cafe

Braderieën , in het groen, in het centrum
Maarn
Sportclub
Op de sportvereniging of het
henschotermeer
(sport)vereniging, bij elkaar thuis, cafe,
evenementen
?
Buiten met wandelen of op terras
?
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verenigingen en buiten Maarn

Sport, cultuur, andere dorpen horeca

thuis, sport, buiten Maarn

? Geen idee

Hier is niet echt een goede plek voor, denk ik

Parkeerplekken, Henschotermeer, Utrecht/
Zeist

dan zijn ze in de steden aan het studeren,
dus niet in Maarn ontmoeten ze elkaar

thuis, buiten het dorp

?

Weet ik niet

henschotermeer

Sportvereniging. Helaas geen cafés in Maarn

In de stad

Geen idee

Buiten

sportclubs

geen idee

Geen idee....in Utrecht?

Thuis

Sport, film, maarn wijzer

Geen idee
Sport
Niet in Maarn lijkt me (niks te doen!)
markt, winkels, terras, sportactiviteiten,
braderie, kunstroute
sportclub
speelotheek, sportclub, bieb
Te weinig
Rondhangen s’nachts bij de 2Marken
Sport
Vereniging, sportclub
Ik heb geen idee.
tsja
Nergens
geen idee
cafe, sport, activiteitencentra
cafe, sportveld, hangplek
?
Online, festivals
Buiten maarn, sport
Verenigingen en het hens
Nvt
Zij zijn onzichtbaar of afwezig in Maarn.
Op zichzelf wonen is voor de meeste
onbetaalbaar of onmogelijk ivm wachttijden
huurwoningen
Op straat thuis
Thuis, horeca
Bij elkaar
Mamacafe
Weet niet
Bij het sporten en in verenigingsverband
Supermarkt? Sport
?
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Waar ontmoeten volwassenen (30 tot 65 jaar) elkaar?

Bij elkaar thuis, op het schoolplein, bij
de sport club, in de bieb, Dorpsmoestuin
camping municipol en Wildgroei Festival
In een koffie-/lunchbar en op de sportclub
bij de sportclub. En niet in het café, die is er
namelijk niet.

School, kdv, plus, sport, dorpsactiviteiten
school
sport, dorpshuis, buurt
Thuis, terras
?

In de speeltuin bij de (klein)kinderen :)

Activiteiten

thuis, mamacafe voor jonge ouders,
schoolplein

Sport, cursus, feestjes

Af en toe in een restaurant of bij elkaar thuis.
Verder is er niets

Soms maarn wijzer sporten

Sport, cursussen, vrijwilligerswerk
Met sport, op straat
Sport
Sporten, verenigingen
bij verenigingen waar ze lid van zijn, op de
stoep van de winkel, in de buurt waar ze
wonen

Cursussen
Sport(vereniging)
Thuis, horeca, verenigingen, dorpshuis
In t centrum bij de winkels
Verenigingen, activiteiten
twee marken?
Op straat
Bij elkaar thuis of vereniging, markt

Zou niet weten

Clubs , cursussen

Thuis, dorpen om maarn heen

Sportvereniging , bij elkaar thuis

Thuis, buiten, verenigingen

Kroeg, sport, culturele omgeving

Horeca, Sport

School van de kinderen

thuis, verenigingen, werk, cursussen,
supermarkt

Dorpshuis, in de buurt, supermarkt,
sportverenigingen

Buurt, sport, verenigingen, werk
Thuis

Dorpshuis, in hun eigen straat,
sportverenigingen

Het Dorpshuis

Dorpshuis, filmhuis, sport, restaurants

Clubs, Kerk, Maarnwijzer etc

Eerder genoemde clubs

Thuis of restaurant

Bij verenigingen, op het schoolplein, thuis

In de sportzaal en bar van twee marken

Georganiseerde activiteiten in maarn

Sporten, bos, thuis, cursussen

Bij de plus

Woonomgeving sporten en werk

Thuis, clubs (sport, hobby)

De Twee Marken

Via Facebook, verder nauwelijks

terras in doorn

Buurtevenementen en bij georganiseerde
activiteiten en cenrtum Maarn

Horeca
Bij de mensen thuis en op de
sportvereniging (denk ik)
Cursussen, sport, op straat
Thuis vooral
Sport
sportvereningen. verder weinig
voorzieningen. huidige 5 horeca voldoet niet
aan de vraag van deze doelgroep. gemiste
kans

?
Op het dorpsplein
(sport)vereniging, bij elkaar thuis, cafe,
evenementen
sportclubs, schoolplein, bij elkaar op
bezoek,terras, winkels
Thuis
cultuurhuis, sociale activiteiten, tijdens
sporten
sportvelden en cultuurcentrum
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bij de verenigingen in het dorpshuis de Twee
Marken bij Maarn Wijzer
thuis, culturele uitjes, uit eten, natuur, werk,
sport
Bij sportverenigingen en bij lezingen en
workshops in de bibliotheek of in het
dorpshuis bij activiteiten van Maarn Wijzer.
En bij de PubQuiz in het dorpshuis

Verenigingen en thuis
Sport
Op straat, bij verenigingen, bij activiteiten
als pubquiz, cursussen, lezingen in 2M, op
het schoolplein
Thuis
Schoolplein, thuis, sport

de vraag is of mensen elkaar buiten werk
en vrienden elkaar zo veel in de directe
omgeving willen ontmoeten.

In de winkel

Dorpshuis/ 2 marken, buurtbarbeque,
tijdens sporten, cursusaanbod.

Clubs

Werk, winkel, vereniging, sport
twee marken
Verenigingsverband
Bij de muziek …sport
Buurthuis supermarkt

Schoolplein, dorpsmoestuin, bootcamp,
Mmn
Bij het sporten en in verenigingsverband
Schoolplein, 2M
in de Twee Marken, restaurants
Sport, verenigingen, cultuur, privé-clubjes
Twee Marken, Sportverenigingen

Sportvereniging. Camping Municipol thuis

Schoolplein, moestuin, speelotheek,
kinderkledingbeurs, pubquiz, etentjes,
buurtcamping

Thuis

thuis, sportclubs

Op clubs, visite bij elkaar, festiviteiten
indien aanwezig etc

Op de markt en in de winkels

De Twee Marken Workshops en cursussen

Sport

Diverse verenigingen, helaas geen cafés in
Maarn

Redtaurants, café’s, niet in Maarn (te weinig
aanbod)

Sport, dorpshuis, restaurantjes

Markt, winkels, restaurant, terras, natuur,
filmhuis, cafe, sportclub, MFA

Bij de verenigingen, de voorzieningen die er
zijn, thuis en elders

bibliotheek, sportclub, Maarnwijzer

Sport, Maarn wijzer, dorpshuis, bibliotheek

sportclubs winkels horeca

sportclub, bieb
Scholen en sport en buurt
Toevallig op straat, in de supermarkt, bij de
sport
Te weinig, er is niks
Sport, municipol, pubquiz, terras,
Geen idee
Hoe moet ik dit weten?
ik heb geen idee (ik behoor tot deze
categorie en weet niet waar iedereen is)
vereniging, kerk, sportclub, restaurant
Cursus, wekelijkse clubs
verenigingen, bijv hockey
Verenigingen en dorsphuis
Sporten, Dorpshuis
cursussen bibliotheek terras
Verenigingen, cafe, thuis
Op de scholen, de winkels, sport, hond
uitlaten, wandelend , sport of club,
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Waar ontmoeten senioren (65+ jaar) elkaar?

Bij de cursussen in het dorpshuis, bij de
tennis en de harmonie, in de bieb

Trefpunt - Twee Marken - ?

Bij culturele activiteiten

2 Marken, bij elkaar thuis

dorpshuis en trompstaete

Senioren dingen

Geen idee

Maarn wijzer

thuis, verenigingen

?

Geen idee. Bij elkaar thuis of restaurant
indien nog mogelijk. Of bij het
gezindheidscentrum 😅

Dorpshuis, horeca, verenigingen, thuis

?

Vereni gingen, activiteiten

Geen zicht op

heuvelrug senioren?

Bejaardenhuis

Bij de winkels

?

In de winkel?

Verenigingen, buiten

Sportvereniging, bieb, dorpshuis, bij elkaar
thuis

op de stoep van de winkel, in de buurt waar
ze wonen, bij de vereniging waar ze lid van
zijn

Georganiseerde activiteiten

?

?
Weet ik niet

Trompstate

Supermarkt, dorpshuis, markt

Bij senioren evenementen, buurthuis, etc

Dorpshuis, op de markt

Thuis, verenigingen

Sport, filmhuis

Thuis, uitgaan, cursus, supermarkt, sport
(tennis, golf etc)

?

sport, cultuur, cursussen

?

Buurt, sport, verenigingen

Wozoco activiteiten, bibliotheek, Maarn
wijzer

Thuis

?

Thuis, in de Twee Marken, in Trompstaete,

?

Maarnwijzer, clubs,kerk, etc.

Bridgeclub, zwemclub, initatiefjes mbt
dagbesteding

Thuis en restaurant
Sporten, cursussen, bos, thuis
Cursussen sport bibliotheek reizen
Trefpunt

Spreken veel met elkaar af, eten dan samen,
bij kaart club en in centrum Maarn
Buurthuis

twee marken

bankjes in het centrum, terras, winkels,
dorpshuis

Activiteiten

Thuis/tehuis

Supermarkt, trompstaete en dorpshuis,
thuis (denk ik)

cultuurhuis

Bij allerlei clubjes in dorpshuis

Bij Maarn Wijzer, In het Dorpshuis en bij de
Anbo

Weet ik niet

weet ik niet

Sport en koren en eetgroepjes

Bij activiteiten in het dorpshuis (veelal
Maarn Wijzer) bij lezingen in de bibliotheek,
bij een wandeling in de omgeving.

dorpshuis?
Maarnwijzer, dorpsactiviteiten sport, plus
dorp
sport, dorpshuis, buurt, supermarkt, markt
Buiten, thuis, cultureels
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Het is vreemd dat al deze vragen gaan
over ‘elkaar ontmoeten maar aan goede
treinverbinding om naar een museum te
gaan, en dan doe ik graag in mijn eentje. ik
denk aan het aanbod van yoga, van filmhuis,

Seniorenclubjes, bibliotheekactiviteit,
verenigingsleven

Dorpshuis de 2 marken, bibliotheek

Bij bijeenkomsten

?

?

twee marken

In het dorpshuis en bij ( wandel- en sport)
clubs

Dorpshuis
Kerk
Bridge, clubjes
Geen idee
Thuis
Club indien mobiel,alleenstaanden weinig
contacten gaan niet snel ergens alleen
naartoe
De mensen die contact belangrijk vinden
zoeken op veel terreinen ontmoetingen kerk
en clubs
Geen idee, de soos onder Trompenburg
(hoe heet het appartementencomplex
ookalweer?) via Heuvelrug senioren

Geen idee
Thuis, winkelstraat

Bij het sporten en in verenigingsverband
2M, zoute inval, gym
Twee Marken, verzorgingshuis
Als volwassenen
Twee Marken, sportverenigingen
Weet ik niet
thuis, dorpshuis
De kerk
Sportvereniging,bibliotheek, helaas geen
cafés in Maarn
Dorpshuis, Trefpunt, restaurantjes
overal

Buurtcentra, bos, restaurant, markt,
braderie, evenementen

Bij de verenigingen, de voorzieningen die er
zijn, thuis en elders

supermarkt,Bibliotheek, sportclub, wandelen

Maarn wijzer, wandelen, sporten, fietsen,
dorpshuis

sportclub, cursussen, bieb
Dorpshuis
Geen idee
Tennis, bridgen etc etc etc meer dan genoeg
mogelijjheden
Geen idee
???
clubs
vereniging, kerk, sportclub, restaurant
Activiteiten clubs, soos
dorpshuis
verenigingen en dorpshuis
Dorpshuis
Koor, kerk, bibliotheek, markt,
buurtevenementen, wachtkamer
gezondheidscentrum
clubs
Verenigingen, thuis
Hond uitlaten, sport, bij elkaar op visite,
bridge, kerk, winkels, gezondheidscentrum/
fysio sport
Verenigingen en thuis
Maarn wijzer, Heuvelrug senioren
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Welke voorziening zou je graag toevoegen aan het aanbod in Maarn?

Een cafe, een goede koffietent, filmhuis,
theater. Een toegankelijker jonger aanbod
creatieve cursussen
Een café-restaurant met speeltuin, waar
alle doelgroepen (ook de senioren) kunnen
samenkomen.
kleine filmzaal, zwembad, café, goede
koffiezaak
Mis (nog) niets
Een relaxed koffiezaakje (Zoals bij Frouke in
Doorn)
Cafeetje
Café
Koffietent, ook toegankelijk voor kinderen

Een fris en hippe (industrial stijl)
ontmoetingsruimte (niet die muffe en
dure bende in de Twee Marken) voor een
borrel, tentoonstelling, muziekoptreden,
met ruimtes voor creatievelingen die
laagdrempeling uiteenlopende workshops
kunnen aanbieden voor heel gemeente
Utrechtse heuvelrug en daarbuiten (goed
bereikbaar). Alleen richten op de lokale
bevolking (5.5K) levert nooit voldoende
deelnemers op.
Zwembad, gezellig koffietentje,
avonturenpad in bos
Kroeg, meer kleine winkels of restaurants,
jongeren ruimtes

Is genoeg te doen

Leuke meer passende horeca, modern
dorpshuis met dito activiteiten.
Dorpscentrum gezelliger maken en
autoluwer.

Bar/Kroeg/discotheek/filmhuis en
speeltuinen

Fijne plek voor oudere jeugd, meer ruimte
voor pop up horeca

voorzieningen zijn er genoeg, er worden niet
voldoende activiteiten aangeboden

gezellig koffie tentje

Muziekschool

Zou het niet weten
Leuk terras (horeca) in het groen waar je
elkaar kan ontmoeten.
Bar
Speeltuin !!
Wij hebben alle basisbehoeften (5
supermarkten, bezorgdiensten, huisarts,
apotheek, notaris, OV tandarts etc) binnen
10 min fietsen, ziekenhuis 15 a 25 min
met de auto. geen behoefte aan andere
voorzieningen, juist niet!

sporthal
Koffietentje cafe
Twee Marken behouden voor (nog meer)
cursussen en activiteiten voor ouderen.
Sporthal
koffiezaak, cafe
Leuke horeca in dorpshuis, met hippe
uitbater.
Meer informatie is wat er al is
Cafe

Leuk koffietentje

Café in het dorpscentrum

Geen, we hebben al veel

Meer horeca

Geen

Groene buiten ontmoetingsruimte bij het
dorpshuis van jong tot oud

Ik ben tevreden met wat er nu is.
Goede kroeg
Geen, heerlijk rustig
?
Alle mogelijkheden in Maarn en
Maarsbergen behouden en uitbreiden.
Meer activiteiten voor ouderen
terras/bar
Geen

Soos
Geen idee. Geen voorzieningen, denk ik.
Wat meer recreatie
Zwembad / sauna
Breder filmaanbod binnen of buiten,
braderie/foodfestival
Weet ik nog niet
Een muziekschool
Pubquizen, tentoonstellingen,
muziekavonden, ontmoetings avonden,
kaartclubs
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Bruin café, zwembad, meer aanbod als
Maarn Wijzer.
?
Bioscoop/theater,
Knarrenhof
Geen
Meer sporten, een goed café
Meer bruisend leven voor jongvolwassenen
en volwassenen
Workshops gericht op koken/ nieuwe
sporten niet alleen voor ouderen
Een sportschool. Een buurtcafé. Een indoor
speeltuin.
Hip (eet)cafe

Ontmoetingscentrum
Een dorpscafe
Wijnbar
Clubjes voor ouderen met name
alleenstaanden zoals een breiclubje,
biljarten, klaverjassen etc. Twee Marken
is dit mogelijk maar het gebouw is niet
uitnodigend.
Waarom niet in Maarsbergen?
Café’s en restaurants (leukere hippere betere
consumpties en ingericht voor bredere
doelgroep zoals moeders en vaders met kids,
zzp-ers met laptop, mensen met gemiddelde
portemonnee die iets beters wensen dan
BigBreadvettigheid)

openlucht festival (wildgroei graag weer
organiseren volgend jaar),

Film & cultuurhuis, dorphuis met divers
aanbod (gezondheid, welzijn, cultuur,
gemeentelijke diensten, woningbouw)

Kindvriendelijk terras/horeca met speeltuin

theater en bioscoop

meer diverse cursussen voor volwassenen
(op tijden dat zij er ook zijn: avond/
weekend), meer muziek (binnen Maarn,
maar ook muziekfestival oid), meer
ontmoetingen en elkaar inspireren

voorstellingen in dorpshuis

Meer film en muziek activiteiten in de Twee
Marken
(jongeren) café
Ik zou graag een gezellige ontmoetingsplek
hebben in de buurt van de voorzieningen
waar je gezellig kunt lunchen, ‘s avonds
een daghap kunt eten en met vrienden
een drankje kunt drinken, al dan niet
gecombineerd met sport/ spel en
ontspanningsactiviteiten in de buurt. En
ook een fijne plek voor jongeren/ jong
volwassenen om samen te komen. Aan het
mama-cafe lijkt ook behoefte. Elke generatie
wil graag een plek hebben om samen te
komen. Dus misschien kan daar rekening
mee gehouden worden. Een gezellige wat
drukker deel voor jongeren, een deel waar
kinderen kunnen rennen en spelen onder
toezicht van hun (groot)ouders en een wat
rustiger fijner deel voor lunch/diner. En eind
vd dag wil je er gezellig een drankje kunnen
doen met wat muziek op de achtergrond
(zodat het ook aantrekkelijk is voor de
jongeren). Dat zou ideaal zijn.

Eetcafé, meer winkels, peutergym, meer/
leukere speeltuinen, kinderboerderij,
filmhuis met fijnere stoelen dan in het
dorpshuis
Galerie/expositieruimte, gezellig dorpshuis,
parkje,
Open werkplaats, vergaderopties en
flexplekken voor zzpers,
Volkstuin, skatebaan,
Laten we instand houden wat we hebben.
muziekoptredens lokaal talent (pop, jazz)
anders dan harmonie. Kinder activiteiten:
theater, beeldend
?
Meer horeca, ontmoetingsplekken zodat bij
slecht weer het door kan gaan.
Fitness
bruine kroeg, biercafe
bruine kroeg, biercafe
bruin cafe
Ontmoetingsplek centraal met prima lunch
en terras
Koffietentje / cafe in dorpshart met terras

filmhuis

Eetcafé, kinder theater of kinder kook cafe

een dorpsplein met terras ( zonder verkeer
erdoorheen)

Gerenoveerd dorpshuis

?
Gezellig lunchcafé met activiteiten
Geen
Muziek op schoot, gym voor kinderen

Theaterzaal, expositieruimte,
natuurspeeltuin (water/zand/
klimaanleidingen), echt gezellige en
bijdetijdse horeca, oefenruimte/geluiddichte
ruimte, waar ook dans/muziek/disco
activiteiten plaats kunnen vinden)
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Uitgaansplek voor jongeren en volwassenen
buurtkroeg oid grote speeltuin waar je
echt een paar uurtjes kan spelen. Meer
kunst in de openbare ruimte of openbaar
toegankelijk

Ontwikkel- en speelvoorzieningen voor
kinderen. Vermaak voorzieningen voor
jongeren. Doe voorzieningen voor jong
volwassenen. Kroeg voor volwassenen en
ouderen.

Grand café en cultuurhuis in 1

Bredere sportmogelijkheden in de sporthal,
zoals tennis, volleybal, etc. En ook op zondag

Café, Bioscoop, Theater
Brede school(bijv 5 lessen muziek,
3x tekenen, 3xjudo) Groene speelontmoetingplek met terras
Weet zo gauw niet
N.m.m. zijn er voldoende voorzieningen
Computeren
pizzeria, cafe, cursuscentrum, museum
Horeca, film
Meer horecagelegenheden; terrasjes,
restaurantjes, dorpskroeg
Een laagdrempelige plek waar jongeren
elkaar kunnen ontmoeten om te snookeren
bijvoorbeeld. Een ruimte waar je als
inwoners activiteiten kunt organiseren.
Zoals een bingo, etentjes voor/met het dorp
of een seventies party zonder dat de uitbater
er bij betrokken moet worden.
Zou ik niet weten
Café’s
Koffie & Co in Star Bucks-achtige setting
(dorpshuis)
theater
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12b

Wat waardeer jij aan de Twee Marken?

Dat er een ontmoetingsplek is. Waar soms
wat interessants te doen is.

Sport, centrale locatie om elkaar te
ontmoeten en te organiseren

De sporthal en de bibliotheek

De ruimte en het aanbod

het is het dorpshuis waar dingen
georganiseerd worden. Beetje gedateerd qua
inrichting maar verder oké

De sociale contacten. Warmte Mogelijkheden
om voor ieder zich verder te ontwikkelen.

Geen idee

plek om elkaar te ontmoeten

een plek om dorpsgenoten van alle leeftijden
te ontmoeten door ruimte te bieden aan
bijvoorbeeld het mama cafe, de bibliotheek,
de speelotheek, verenigingen, etc, Het is ook
een plek om dorpsactiviteiten te organiseren
(zoals eten met oude en nieuwe inwoners,
een pubquiz) en een plek om daarmee dus
het dorpsgevoel levendig te houden

Punt van samenkomen, gevarieerde
evenementen

Ruimte en mogelijkheden

Hier kon men elkaar sociaal ontmoeten
overdekt sporten naar de bieb enz

Ik vind het een muffe dure tent. Ouderwets
en niet gastvrij. Ik heb geprobeerd te huren
van de stichting voor ontwikkelen escape
room activiteiten, maar er werden niet
realistische huurprijzen gevraagd. Tevens
kun je geen gasten van buiten ontvangen in
het horeca deel (dat al meer dan 20 jaar is
afgeschreven).

Authentiek

Dat het bestaat

Sfeer

Dat het er is en een ontmoetingsplek kan
zijn

Alles goed voor elkaar, met een lijkje verf en
isolate gaat het nog jaren mee

Combinatie van activiteiten.

Mogelijkheid tot een bibliotheek

locatie, lekker centraal.

dat het er is is belangrijk, het gebouw zelf is
vreselijk

Veel ruimte

Sporthal
Verzamelplek, veelzijdig, verbinden van
diverse events
Het bied mogelijkheden om grotere dingen
te organiseren
Alles centraal
Het is er gemoedelijk

ik kom er weinig, gedateerd
de ontmoetingsplek en de sport, maar het is
een afgrijselijk donker gebouw
Aanbod
Veel te doen. Ruim.
Dat er activiteiten georganiseerd kunnen
worden

Ontmoetingsplek

laagdrempelig, veel aanbod, persoonlijk
welkom

veel verschillende dingen te doen,
laagdrempelig

Wat er te doen is

Laagdrempelig, gezellig
Ik ben er nooit geweest

Toegankelijl
Worden veel zaken georganiseerd is
ontmoetingscentrum

Prettig gebouw, voldoende zalen van
verschillende grootte, gezellige kantine. Er
is een vleugel beschikbaar. Er zijn heel veel
culturele en groepsactiviteiten Maarn Wijzer.
Er is een goede bibliotheek met activiteiten.

Gastvrije en gemoedelijke sfeer

Ontmoetingsplaats

Nvt

Sporthal, bibliotheek
Gymzaal, dorpsfunctie

De mogelijkheid om ruimtes te huren voor
activiteiten

Weinig

Toegankelijk

Buurthuis, sociaal, toegankelijk

Geen idee

niets
Centrale ligging, veel verschillende
activiteiten, sporthal

Sporthal
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Weinig, het is in de eerste 10 a 20 jaar
gebruikt waar het voor gemaakt is.
Als Dorpshuis, nu hebben inwoners er
nauwelijks iets te zoeken.
Het is een plek waar veel mogelijk is,
ontmoetingsplek voor sport en bieb
Dat het een aardig trefpunt is voor diverse
groepen.
Ik ben er nog nooit geweest
Sfeer is goed, fijn dat Maarn wijzer er terecht
kan met hun activiteiten
De sfeer, je voelt je er welkom.
Gastvrijheid, helpende hand, cursussen,
toilet, sport, school , musical.
Dat er veel gebruik van wordt gemaakt door
de MW
Ruimte voor iedereen toegankelijk, goede
plek voor verenigingen

Ik kom er graag omdat we daar elkaar
kunnen ontmoeten, de bibliotheek er
gehuisvest is en er veel leuke activiteiten
georganiseerd worden. Ik kom er niet graag
vanwege de uitstraling.
de bibliotheek
het cursusaanbod, de sociale functie
Een centraal punt. Een plek waar iedereen
komt
Boekenmarkt
beschikbaarheid voor bijeenkomsten,
bibliotheek
Sociale binding
Goed personeel
Ruimte voor iedereen
Cursussen, muziekavonden
Centraal punt

Lekker buurthuis idee

Sporthal!

Bibliotheek rommelmarkten sporthal ruimte
voor workshops shops

Ontmoetingsplek, buurtfunctie

Weinig, alleen de bibliotheek

He le maal NIKS! Wat een vreselijke sfeer,
40jaar stilgestaan. Wat is daar veel tofs van
te maken! En wat zou het mooi zijn als er
iemand staat die ofwel commercieel huurt
en eigen ding bepaatl ofwel uitsluitend in
dorpsbelang handelt. Het klopt nu totaal niet

Niets
Cursussen (maarn wijzer), evenementen,
Mamacafe, speelotheek
Vind het suf dus niet zoveel. Tis fijn dat er
een bar is en hier en daar wat zit maar ik
heb er behalve een vergadering nog niks te
zoeken gehad
Sportaccommodatie en het café is gezellig
opgezet
Dorpsgevoel
Fijn dat het aanbod biedt aan mensen die er
gebruik van maken. Ik heb er tot nu toe geen
gebruik van gemaakt, m.u.v. kledingbeurs en
stemmen.

De functionaliteit

dat het er is, het is sterk verouderd, maar het
is de enige gemeenschapsfaciliteit
Het samenzijn en de mogelijkheid elkaar te
ontmoeten
ontmoetingsplek voor het dorp waar ook veel
activiteiten plaatsvinden
Ben er nog nooit geweest ivm corona
Plek waar kledingbeurs, rommelmarkt en
boekenmarkt overdekt kan plaatsvinden

het idee erachter is mooi, de uitvoering niet
(meer)

Dat er zalen beschikbaar zijn en dat er een
sporthal is

Dichtbij

Gedateerd, maar in de basis heeft het
alles wat Maarn nodig heeft. De huidige
exploitatie maken het nu wel meer een
zalencentrum, waar de dorpsfunctie op de 2e
rij is gekomen

veel dingen die samenkomen op een
centraal gelegen plek!
veel ruimte voor cursussen, bijeenkomsten
en sport
Als ontmoetingsplek, mogelijkheden om te
kunnen sporten en cursussen te kunnen
volgen
als sociale ontmoetingsplaats, gebouw wel
lelijk en oud

Verschillende activiteiten
Laagdrempeligheid
Ik kom hier helaas nooit
niet al te sjiek gebouw
Proberen up to date te blijven.
Laagdrempelig
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laagdrempeligheid, gastvrijheid en
de mogelijkheid om activiteiten voor
hele dorp te organiseren b.v. Proms,
Herdenkingsdienst, Concerten
Laagdrempeligheid, gastvrijheid,
voorzieningen

Ontmoetingsplaats
Mogelijkheid voor het houden van
activiteiten
Alles bijelkaar
multi-inzetbaar, de bieb

Bibliotheek, ruimtes voor MaarnWijzer en
lezingen, concerten

Sport, cultuuractiviteiten

de locatie en multi gebruik

Dat er veel ruimte is om dingen te
organiseren

Sportfaciliteiten, bibliotheek
De bibliotheek, maarn wijzer cursussen,
de bar, rommelmarkt in januari,
kledingbeurzen, sportruimte
Dat je er makkelijk binnen loopt altijd
welkom bent en dat de twee marken
multifunctioneel inzetbaar is voor heel
diverse activiteiten
Maarn wijzer
De activiteiten die er georganiseerd worden
door Maarnwijzer, pubquiz, bibliotheek,
speelotheek, kinderkledingbeurs en
mamacafe

Cursusaanbod en grote sporthal

aanbod cursussen
Dat er een bibliotheek is
Is één van de weinige ontmoetingsruimten
in Maarn
Qua sfeer een 4, qua mogelijkheden een 10
alles bij een
Niet veel, de uitstraling is oud, de sfeer is
oubollig en het ruikt muf. Wel fijn dat het
bestaat, zodat er activiteiten zijn.
Ruime opzet

Dat er een dorpshuis is maar de sfeer en
aankleding zijn om te huilen. Inspiratieloos
en er is geen ruimte om gezellig te verblijven
oid.
Dat er veel ruimten zijn voor dorps
activiteiten
8
Activiteiten, bieb, werkplek, sporthal, kirtom
centrale plek
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12c

Wat zou jij verbeteren aan de Twee Marken?

Opfrissen, moderniseren, hippere
programering, andere indeling qua
functionaliteit
Gezelligheid brengen, een café-restaurant
van maken, een speeltuin toevoegen.
de inrichting. en beter koffie.
Geen idee
de layout (meer licht), het interieur, meer
meedenken in mogelijkheden
Het is nu oude zooi. Moderniseren en
sociaal voor iedereen maken. Het had zelfs
werkplekken maar met de school erachter
niet een goede combi
Eigentijds maken

Een ruimte waar jong volwassenen zich op
gemak voelen en elkaar kunnen ontmoeten
Alle mogelijkheden die het Dorpshuis nu
biedt handhaven en uitbreiden.
Nog meer activiteiten en de communicatie
naar het nu tillen (beetje ouderwetse layout)
Gebouw
Zie hiervoor
Uitstraling wat frisser
Moderniseren en meer aanbod voor jongeren
en volwassenen
Gezelliger maken

Fijn terras

alles. inrichting, sfeer, marketing, aanbod
etc

Klimaatneutraal maken

Uitstraling, exploitatie

Ff opknappen

moderniseren, uitgebreider aanbod aan
horeca

Alles, te oud, geen uitnodigende plek
een goede zaal om concerten/voorstellingen
te geven ontbreekt
Vrolijker en lichter maken
De prijzen voor koffie ed
Upgraden, moderniseren
Interieur en exterieur
Beter gebouw, horeca, betere
speelfaciliteiten voor kinderen
De ruimtes zijn hier en daar saai en
verouderd incl IT, wat knusheid in de
centrale ruimte zou mooi zijn modern
sannitair
Kleinschaliger maken en sfeervoller.
moderniseren
Vriendelijker interieur
Onbekend
Ik heb begrepen dat de isolatie beter kan.
Ik begrijp nog steeds niet dat het gebouw
zou moeten worden afgebroken omdat de
isolatie niet deugt.
Modernisering
Meer leven in het dorpshuis
Het is oubollig en nodigt niet uit er te
komen, zou een hippe ontmoetingsplek
kunnen zijn, voelt als bejaardensoos
Modernisering en lichtere uitstaling
Opfrissen
Oud pand, moderniseren

het hele gebouw en de levendigheid
Sfeer en uitstraling
Gezelliger en toegankelijker meer dorps
activiteiten
inrichting mag moderner, duidelijke
openingstijden
Uitstraling, betere horeca, ik wil er graag
geld uitgeven, maar dan moet het een leuke
hippe plek zijn met een goede kaart en tap,
en goede openingstijden
Het is nu een ongezellig gebouw. Dus meer
gezelligheid om zo meer publiek te trekken
Mag moderner ook verhuur zaken moeten
heup date
Meer sport en spel zoals biljart, tafeltennis,
schaken
slopen
Minder donker, gezelliger
Nvt
Meer gezelligheid, meer service
Modernisering
Het uiterlijk. Erg lelijk gebouw
Gezelliger maken
Gebruiken waar het voor gebouwd is, voor de
inwoners .
Moderniseren.frisse uitstraling dat meer
uitnodigt, incl terras met leuk klein horecaaanbod
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Moderniseren, meer een huiskamerachtige
omgeving creëren waar mensen sneller
naartoe gaan om bijv koffie met elkaar te
drinken.
Geen idee
Opknappen en moderniseren, meer dingen
organiseren
Beetje moderniseren en bar gedeelte meer
inrichten als ‘dorpscafé’.
Opknapbeurt, nieuwe frisse kleur erin,
Sfeervol is het niet. Zou een leukere
ontmoetingsplek kunnen zijn. Moet
gemoderniseerd.

Ik mis de fijn verlichtte lunchplek/
mogelijkheid om iets te eten. Het is er
donker, oud en qua uitstraling niet gezellig.
Er zou meer uit te halen zijn. De ruimtes
zijn groot waardoor we veel kunnen
organiseren. Er is een atelier dat veelvuldig
gebruikt wordt en grote zalen voor lezingen,
workshops, yoga (6x in de week voor met
name de 40+ doelgroep en er doen ook heel
veel senioren aan mee), dans, leeskringen,
bridge en noem maar op. De mensen in
Maarn ontmoeten elkaar graag en zijn heel
ondernemend.
inrichting, (nu heel oubollig, doods) fijnere
muziek, lichter.

Het gebouw is oud, het zou een make-over
kunnen gebruiken

het filmhuis wat professioneler,
dansavonden

Weetniet

?

Moderniseren, leuk terras

Gezelligheid

Meer activiteiten, open sfeer

de uitstraling nu ziet het er verouderd uit.

Geur, uitstraling (erg jaren 70)

Kleinschaliger en uitsluitend tbv activiteiten
/ verenigingen uit Maarn/ Maarsbergen

Aantrekkelijker café maken
Uitstraling, aanbod (meer), initiatieven voor
(jong)volwassenen, liefst mooi nieuw en
aantrekkelijk gebouw
Het trekt mij momenteel als 35jarige niet,
denk dat het jongvolwassenen ook niet heel
erg aantrekt al weet ik niet alles over het
aanbod.
Gezelligheid, cursusaanbod
De uitstraling is ouderwets
het pand is verouderd, maar dat is niet
eens het probleem, het voelt niet als ‘ons’
dorpshuis, dat heeft ook te maken met
de huidige uitbater. Ik denk dat als je er
een nieuw team mensen in zet van lokale
vrijwilligers en het coöperatief gaat uitbaten,
met bijv. werkplekken voor ZZPers, een leuk
terras, een leescafe verbonden aan de bieb,
sporten op zondag etc. etc. je het wel nieuw
leven in kan blazen. Er zijn verschillende
voorbeelden van dorpen waar dit model
werkt.
Moderniseren van horeca en sporthal
wat modernere inrichting
sfeer, inrichting
De inrichting en ookopen in het weekend
gezelliger café, warmere uitstraling

Vernieuwing
Renoveren en verduurzamen
Platgooien of grondig moderniseren. Kan
vele malen kleiner, zoeits groots hebben we
in Maarn echt niet nodig
Moderner, meer van deze tijd. Het gebouw is
niet sfeervol, vooral de zaaltjes niet. Het ruikt
vaak muf, aankleding is niet uitnodigend.
Minder groot, minder leegstand en het
upgradeden naar deze tijd vooral sfeer
Zie vorige punt (sorry): nieuwe partij erin
(niet Sandra), origineel aanbod voor brede
doelgroep, warme uitstraling, beetje hip
met bijv een seniorenruimte ingericht zoals
vroegah, goeie koffie, uitstekende taartjes
(lokale samenwerkingen!) en vooral alles in 1
en alles bespreekbaar
Moderniseren en uitbreiden met
aanvullende diensten
gezelliger inrichten en multifunctioneel
maken. weekeindes open.
opknappen en zorgen voor een modernere
uitstraling en inrichting.
Het is een saai, oud gebouw. Niet gezellig
om te gaan koffie drinken. Een gezellige
koffiehoek met speelhoek zou leuk zijn voor
de jonge ouders.
Een gezellige ontmoetingsruimte waar
regelmatig muziekoptredens zijn,
moderne muziek, niet de harmonie, en ook
dansavonden
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Huidige exploitatie vorm past niet;
aanpassen zodat de bewoners ook
mogelijkheid tot ownership krijgen
Entourage
Het is als gebouw gedateerd. Voor mijn
idee zijn er veel zalen die veelal leeg staan.
Kinderopvang onderbrengen in Twee
Marken.r.
uitstraling wat meer open en gezellig maken.
Het lijkt dicht en gesloten als je ervoor
staat. mogelijk gezellig terrasje en wat
speeltoestellen voor kinderen erbij, dan ga
je er sneller heen; ook als je geen ‘activiteit’
hebt die binnen is.
het exploitatiemodel
Interieur en buitenkant wat frisser maken
oogt al jaren donker deprimerend
Inrichting
Flexibiliteit om het gezellig te maken voor
kleine en grote groepen. In overleg met
huidige en toekomstige gebruikers en
exploitant zou je pand als geheel moeten
renoveren en verduurzamen op huidige
locatie.

Het uiterlijk. Zeer ongezellige ruimten.
Minder leegstand, efficiënter gebruik van
ruimten door meer partijen. Beter adverteren
over verhuur.
Meer aanbod
Oud ongezellig gebouw. Bieb weinig open.
Ook zondag open ivm financien, terras erbij
Mooiere inrichting en vriendelijker
ontvangst. Minder dure consumpties.
Volledige renovatie/modernisering
Interieur, entree, geur, bar, kale
fabriekachtige zalen
komt erg gesloten over, vrij lelijk binnen
Meer reuring organiseren voor verschillende
groepen, bv biljarttoernooi, samen sport
kijken, dansavonden
Morderne(r) en duurzame(r) pand. Een
restaurant/cafe om elkaar te ontmoeten
zonder dat je een activiteit hoeft te volgen in
de Twee Marken
Iets kunnen organiseren zonder dat er
meteen een winstoogmerk aan vastkleeft
van de uitbater

gezelligheid bar/gemeenschappelijke
ruimte, maar moet voor exploitant werkbaar
blijven.

uitstraling, niet aantrekkelijk als
ontmoetingsplek, ongezellig, prijzen zijn
horeca, en niet “dorpshuis”

Sportzaal verbeteren voor concerten e.d.,
subsidiering opdat het geen commerciele
instelling hoeft te zijn, lage huurprijzen voor
plaatselijke verenigingen (zoals vroeger)

De sfeer in de algemene ruimte gezelliger
maken

Veel!’ in het weekend ook open, gezelliger
horeca dan nu, bvinloop zondagmiddag met
laagdrempelige optrdens

Openingstijden verruimen (bijv in
schoolvakanties en weekend gewoon open.
Ook meer gezelligheid, betere bar en wat
muziek.
Inrichting entree en ontmoetingsruimte

Frisse look, gastvrijheid

het is verouderd.

Dat de bar en ontvangsthal meer een horeca
gevoel geven. Ze doen er alles aan maar de
ruimte is ongezellig. Ik zou een fotogalerij
van oude Maarnse foto’s ophangen. Ik
zou iets aantrekklijks voor inwoners én
vakantiegangers verzinnen, dat ze bij slecht
weer kunnen squashen, bowlen, sportschool,
kookcursus of wat ook met het gezin kunnen
doen.

Slopen en een moderne lunchroom en cafe/
kroeg/terras met spelmogelijkheden (pool,
darts, games/arcade) van maken. Maak er
maar iets moois van, de jongeren willen ook
wat.
Meer gezelligheid, aankleding, onderhoud

Puur bij de tijd brengen qua onderhoud en
klimaateisen
Ontmoetingsruimte en sportha
Sfeer, inrichting, ook terras, werkplekken,
open uitstraling
Aankleding, hippe huiskamer sfeer met fijn
Cafe mag simpel maar wel toegankelijk en
aantrekkelijk voor het hele dorp. Zoals bijv
de Binder in Leersum.

147

12d

Stel je wil op zaterdag lunchen met vrienden/familie. Zou jij afspreken in het dorpshuis?

Nee. Wat ik een gemiste kans vind.

Nee

Nee. Lunchen doe je in de locale horeca.
Een activiteit doen en dan lunchen in het
dorpshuis: jazeker. Het is de combinatie
van doen en drinken/eten. Anders heeft
een dorpshuis geen bestaansrecht meer
anno 2021. Laat de uitbaatster gewoon een
lunchroom beginnen in dat geval.

nee

Nu niet

Nu nee

Nu niet nee

nee

Nee

Nee

nee

Nee

Nee, nu niet door uitstraling

Nee

zeker niet

Ja

never

Nee

Nee

nee

Nee

Wist niet dat dat kan!

Bij een nieuwe wel

Niet direct

nee

Nee

Nu niet

Nee

Als ‘t gezellig is wel, zoals ‘t nu is niet

Ja

Ja als het er “gezelliger” uitziet

waarschijnlijk niet, ik wist trouwens niet dat
dit kan

Nee. Reynaert, Vosje en Big Bread is
aantrekkelijker

Nu niet

nee

nee, nu te weinig sfeer

Nee

Ja

Nee

Nee

Nu niet

Alleen als de groep groter zou zijn dan mijn
familie-en vriendenkring nu is.

met de juiste keuzes, maar we hebben ook
prima restaurants en snackbars

Nee

Nee

Nee, nooit aan gedacht

Nee

Nee

Nee, allemaal vreemde mensen en
ongezellige ruimtes.

Nee.
nu nog niet. Als de inrichting en de kaart
verbeterd zou worden zou er zeker naar toe
gaan.

Nee
Waarom niet
Nee
Nee
Waarschijnlijk niet. Wel koffie of een drankje
na een bezigheid in het dorpshuis. Evt. Wel
een broodje na een cursus enz.
Nee
nee
Nee

Nee
Nee, nu niet.
Nee
Alleen als de horeca goed is
Als het wat meer gemoderniseerd is en met
meer hoekjes in plaats van een grote open
ruimte misschien wel.
Ja
Nee
Serveren ze lunch aan particulieren op
zaterdag? Als we buiten kunnen zitten wel
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Nee
Nee
Echt niet
Nee, zeker niet
Nu niet, zou wel leuk zijn als dat
aantrekkelijker is
Uhh nee.
Nee, dan pak ik een terras in het centrum
van Maarn

Nee te ongezellig om daar te zitten, geen
lekkere lunchkaart.
Nee
Nee
Nee
Nee, ongezellig doordat de hal zo groot is.
Dan zou ik naar een restaurantje in Maarn
gaan.

Nee

Ja. Als de ruimte er vlot en hip uitziet en
je een fijn terras hebt waar ruimte is om
je kinderen veilig (dus omheind) te laten
spelen

Nu niet. Als het een leuk tentje is wel.

kan

Nee het is ontzettend ongezellig

Als het kan wel ja

Nee, mis fijne horeca met speelvoorziening
in het groen

Nee

Nee

als er een leuke gelegenheid zou zijn waar je
evt (besloten) kan zitten

Nee, Dorpshuis moet niet concurreren met
horeca locaties. Horeca moet in dienst zijn
van activiteiten die er georganiseerd worden.

Nee, helaas niet. Want een goed ander
alternatief is er in Maarn ook niet, vind ik.

Nee, dorpshuis zou ook niet moeten
concurreren met andere ondernemers
in dorp. Eten en drinken moet altijd
in verlengde liggen van sociaal
maatschappelijk culturele activiteiten die
er plaatsvinden. Ontmoeting staat centraal.
Dorpshuis kan wel leemtes vullen die er nu
nog zijn b.v. plek voor jeugd, bruine kroeg,
e.d.

dan zou er heel heel veel moeten veranderen.

Nee

tot nu toe niet gedaan
Nee

Jazeker ! maar dan wel met prettige
bediening

Nee

Ja

nee ga dan maar naar het restaurant Rynaart

Nu niet. Zou niet in me opkomen.. als de
ruimte hipper was wel.

nu niet, ivm sfeer (al hoewel ik wel he gevoel
heb dat er aandacht aan gegeven wordt, met
de mogelijkheden die er zijn)
Ik lunch met de familie altijd thuis
nu zeker niet

Nee, thuis of elders buiten Maarn
Ja hoor
Nee, het is er oud en muf en ik wist niet eens
dat zoiets kan.
Ja
Nee
Never nooit niet! En dat moet ook niet de
bedoeling zijn van een dorpshuis, daar zijn
andere faciliteiten voor
Nee
Nee
No way, wel als het nieuw hip tof en lekker
is!!
Als er een grandcafe met terras is zeker,
helemaal als het centraal gelegen is

Waarom niet?
Nee
Nee! (Niet zoals het nu is)
Ha, ha alleen met mijn schoonfamilie. Nee
dus...echt jammer dat een dergelijke functie
niet op de juiste manier geboden wordt.
Absoluut niet
Misschien
Wel als het er niet, groener, moderne uitziet
en er een gezonde lunch te koop is (vergelijk
Bin Frouke, doorn) met terras
Als de ontvangst wat vriendelijke is wel.
Nee
Nee

Nee

nee

jazeker, als het opgeknapt wordt.

Nee. Te weinig sfeer, geen terras , hebben ze
dan een lunchkaart?

Nee

149

Nee, niet uitnodigend. Beperkt aanbod aan
horeca gelegenheid
Nu niet
nee
Echt niet
Nee. In vakanties en weekend ook niet eens
open
Helaas niet...
nee
Nee
Nee, nu nog niet, misschien als het
gezelliger wordt aangekleed
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Wat voor soort voorzieningen voor cultuur en vrije tijd moeten in de nieuwe plannen terug
komen?

Cafe, koffiehuis, lunchroom, film/theater
huis, cursussen creatieve, ontmoeten, van
elkaar leren
Een ontmoetingsplek voor jong en oud
waar wellicht bibliotheek, spelotheek e.d.
samenkomen.
een kunstgalerie en antiekwinkel in het
dorp, plek voor een openluchttheater
Een kinderboerderij, jeugdsoos
fijne koffieplek, goede flex werkplekken in
combinatie met dat koffie drinken
Op het BEL plein meer activiteiten of op het 5
mei plein niet te groot maar vaker en klein
foodtrucks, eetfestival
Koffietent
Bij de 2 marken is er genoeg te organiseren

Betaalbare ruimtes voor creatievelingen
en sportieve ondernemers. Zo ontstaat een
actueel aanbod waar vraag naar is of kan
ontstaan.Niet alleen gericht op locals, maar
ook daarbuiten. Dan profiteren de locals er
ook van.
Restaurants, een groter speeltuin/park
Goede speeltuin, café, bioscoop
huidige 5 horeca vervangen door meer
leuk en passend aanbod. bv leuke
lunchroom. leuk terras. maar tuindorpweg
dan graag autoluwer. inspelen op de
behoefte van nieuwe bewoners/gezinnen.
activiteitencentrum die uitnodigt. waar
mensen graag komen. nu lijken alle
voorzieningen de plank mis te slaan.
en kijken veel voorzieningen gericht op
ouderen.

Kroeg/bar (uitgaansleven), speeltuinen
(binnen of buiten)

Natuurspeeltuin, outdoor fitness,

meer aanbod in de locaties die er zijn. een
kringloopwinkel

ontmoeten en sporten en ‘zorg voor elkaar’
borgen

Liever niet
Jaarmarkten

Theatervoorstelling, muziekvoorstelling,
boekenlezing, expositie

Kinderboerderij, speeltuintje, horeca

Voorzieningen en activiteiten voor ouderen

Cursusruimten, zaal voor grotere
bijeenkomsten

Pool mogelijkheden voor jongeren en een
knusse plek om s’avonds wat te drinken

Horeca, Kinder-activiteiten

atelier voor groepen, ruimte voor lezingen

Ruimtes voor cursussen

Ateliers

Theatershows

Kinderen clubs activiteiten voor jongeren

Buurtfeestjes, dorpsfeestjes

Gemeenschappelijke ruimte, bibliotheek,
sporthal, cafe, terras

Geen
De bibliotheek, het dorpshuis,
repetitieruimte voor de Harmonie, een
sportzaal, een plek voor muziekuitvoeringen,
plekken voor Maarn Wijzer activiteiten,
sportvelden met voorzieningen.
Sporthal,bibliotheek, dorpshuis
De sporthal voor grote evenementen
Goede horeca (niet 2 snackbarren op 100m)
Geen idee, ga buiten het dorp
Iets voor jong volwassenen
Atelier,sportgelegenheden. Filmzaal
bibliotheek Jo ontmoetingsruimte
Meer activiteiten - en meer communicatie,
zodat je beter op de hoogte bent van wat er
komt of georganiseerd wordt
terras/speelplek combinatie, bar/koffieplek

feestdagen, festiviteiten

Multifunctionele ruimte voor theater, film,
muziek en dans, tentoonstellingsruimte
Horeca
Eenbinnen ruimte voor natuureducatie en/
of een ruimte waar geknutseld kan worden
en vies mag worden
Voor cultuur in de buurt ga ik naar het
beauforthuis
Een gezellige kroeg voor de jongeren,
kledingwinkel
Sport , zwembad, muziekruimtes, veel meer
voor inwoners en niet
Leuk (spelletjes)café, buitenbioscoop
betere plek om te poolbiljarten
Meer kunstroute-achtige zaken, exposities,
bijzondere markten oid.
Bioscoop,
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Lees momenten, samen eten, feestavonden
Een zwembad zou leuk zijn, maar geen must.
(natuur) speeltuin met cafeetje/koffietentje
ernaast
Bioscoop theater genoeg ruimte voor
workshops op allerlei gebied en genoeg
aanbod om te sporten
Sport kliniks
Vergelijkbaar als nu. Ook een café
Bandjes, sfeervolle festiviteiten zoals
(kleine) festivalletjes met foodtrucks,
sowieso foodtrucks in het algemeen meer
verwelkomen (jammer dat die er sinds
enkele maanden niet meer zijn, geneuzel
met gemeente), SOWIESO behoud en
versterken van Oude Station, Tuindorp in
originele staat, Oude Stadhuis
Het behoud van Tuindorp inclusief
Tuindorp beter op de kaart zetten in zijn
cultuurhistorische waarde. Ook bewoners in
Tuindorp begeleiden en betrekken bij deze
waarden en helpen hun tuinen en huizen in
dit karakter te onderhouden.
Museum/voorstellingen voor kinderen
Een zwembad. Een grote speeltuin. Een
groter marktplein.

Naast een plek voor de bestaande
activiteiten in o.a. het huidige dorpshuis,
wil ik heel graag een lunchgelegenheid met
in de avond een bistro mogelijkheid (of een
daghap) en een terras om met vrienden af te
kunnen spreken.
ruimtes waar zelfstandig ondernemers
goedkoop kunnen huren om hun aanbod
te doen aan activiteiten. Er is genoeg
aanbod van creatief talent die ook wil
overdragen, dat hoeft niet ‘georganiseerd
door verenigingen’ of iets dergelijks, maar
wanneer er aangename ruimtes zijn om
die cursussen te laten plaats vinden, dan
gebeurt er ‘door de markt’ vanzelf veel meer.
Kunstroute, open tuinen, gluren op
de heuvelrug, braderie, dorpshuis,
bibliotheek, filmhuis, dansgelegenheid,
sportvoorzieningen, koningsdag.
?
Kleine festivals, marktjes
bestaande voorzieningen bij de tijd en actief
houden
Uitsluitend tbv activiteiten/ verenigingen
Maarn/Maarsbergen. Geen commerciële
partijen.
Beweeg en muziek activiteiten voor kinderen

Ik zag in deze vragenlijst dat er en filmhuis
is, wist ik niet, maar dat vind ik wel
leuk. Aanbod aan Kunst/Cultuur/Muziek
cursussen vind ik ook belangrijk, met name
voor mijn kinderen.

Meer muziek- en dansavonden

theaterlessen voor kinderen, een speelweek
oid zoals in Driebergen wordt georganiseerd,
een jaarlijks festival ergens in de natuur
rondom Maarn

Geen extra voorzieningen

Leuke laagdrempelige horeca voor met kids
fijne koffie/krantleesplek voor de ochtenden
in het wknd. dans/theater/tentoonstelingen
Huur van kleine en grote ruimte/
whiteboards/. Meer sfeer ni gehuurde
ruimtes. Lage prijs voor marinezen, hogere
prijs voor externen? Sport is belangrijken
gezond voor iedereen, vooral niet op
bezuinigen. Ik zou misschien ruimtes willen
huren af en toe, maar dat cursisten ook een
beetje afgescheiden zijn van de rest van
de ruimtes (tussengang met eigen opgang
oid?)
Een goed toegerust dorpshuis met een grote
sporthal, de bibliotheek, Voldoende ruimte
voor de verenigingen zoals MaarnWijzer met
ook een atelier, Een bibliotheek, plek waar
allerlei sporten beoefend kunnen
horeca waar ook kunst te zien is

Een bezoekerscentrum voor het Nationaal
Park Utrechtse Heuvelrug met kunst en
cultuur daarbij inbegrepen
Bibliotheek, filmhuis,biljarten, sporten,
verenigingen
Huidige functies handhaven
Multifunctionele ruimtes: bieb en
spelotheek en mama-café en gewoon café
in één, veel ruimte, goeie horeca, toffe
speeltuin, galerie en ateliers erin/ erbij die
je ofwel per uur/ dagdeel kunt huren ofwel
vaste ruimte kunt huren. Ook ZZP-ruimtes.
En een grote zaal voor de pubquiz :) maar
dat kan in de sportzaal die grenst aan het
dorpscafé
Expostieruimte, filmhuis, bibliotheek,
servicepunt gemeenten, bank/pin,
zalenverhuur, grand cafe met terras,
Meer ontmoetingsruimtes
theatervoorstellingen inclusief theatercafe
Kindertheatertje?
Plek voor beursen/rommelmarkten, plek
voor ontmoeten en koffie/lunch, (kook)
workshop ruimtes, speeltuinen,
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Park/terras, expositieruimte, skatepark,
crossbaantje, muziekpodium

Podium, cursus en tentoonstellingsruimte,
grand café en bieb in 1

Open ateliers, ruimte voor buitenoptredens,
open werkplaats

Café, bioscoop, theater

Meer voor kinderen, foodtruckfestival,
Sporthal, kinderopvang, Maarn Wijzer,
bibliotheek. Grote zaal voor concerten en
grotere bijeenkomsten. Gelegenheid om een
kopje koffie of thee te drinken.

Kindermuziekles korte cyclus, filmhuis,
kinder voorstelling, mixgeneraties
(oma’s dit voorlezen aan kids), creatieve
workshop kind en volw, natuur worksho en
duurzaamheidps
Meer expositie gelegenheden

activiteiten voor jonge kinderen (peuters)
bijvoorbeeld voorlees ochtenden, muziek
ochtenden, dans ochtenden of klieder atelier
ochtenden.

Mogelijkheden om deel te nemen aan
cursussen, mogelijkheden voor culturele
uitvoeringen (muziek, dans, etc),
presentaties en tentoonstellingen

minimaal wat er nu is

Tentoonstellingsruimte

Koningsdag, Palmpasen. School toernooien

een museum / tentoonstellingsruimte, een
cafe

Zelfde als er nu zijn
Intensiever gebruik door in zomerseizoen
meer in te spelen op behoeftes recreanten/
toeristen (zomermarkt, springkussens e.d.)
Nabijheid campings kan benut worden voor
indoor activiteiten. Aantal ruimtes kunnen
misschien aan jeugd beschikbaar gesteld
worden op momenten dat normaal verhuur
niet mogelijk is. Er kunnen misschien
faciliteiten geboden worden waar jongeren
individueel en in groepsverband kunnen
schilderen, muziek maken e.d.
Wanneer geen gebruik wordt gemaakt van
ruimtes in zomer periode is misschien
commerciele exploitatie voor toeristen
haalbaar voor binnen activiteiten, b.v.
springkussens, muziek - en theater, zomer
markt e.d. Sporthal zou i.s.m. met gemeente
en sportvereniging op gezette tijden ook
beschikbaar gesteld kunnen worden voor
jeugd om binnen te sporten bij slechte
weersomstandigheden. Wanneer de ruimte
en middelen beschikbaar zijn kan jeugd zelf
wel bedenken waar behoefte aan is.
Betere aula, toneelzaal o.i.d.,
muziekaccomodatie centreren in Buurtsteeg

Toneel, muziekzaal, film, dans, Feestjes
Musea, meer horecagelegenheid
Ik mis een laagdrempelige plek waar
spontane initiatieven kunnen worden
ontplooit. Er zijn vaak veel goede ideeën die
bij deze tijd passen.
omheinde groene dorpsspeeltuin, vlakbij
gezellig buitenterras
Weet ik niet
Café’s
Dat wat we nu hebben, en ruimte voor meer
horeca, zaaltjes, grote zaal,
sportaccomodaties
Laagdrempelige (eenvoudige) voorzieningen
voor voornamelijk kinderen, jongeren en
jong volwassenen. Deze zijn er nauwelijks.
Ik denk aan speeltuin(en), micro-bioscoop/
game-hal, een kroeg met terras en spel.
Goede zalen, gastvrije entree,
multifunctionele sporthal, bejaarden
appartementen

expositieruimte
Dorpsgalerie icm open haard, koffie met
huisgebakken taart, met kleine concerten
Eetcafé wat ook wat langer open is,
theater, kinderkookcafe, zalen voor diverse
activiteiten. Grote sportzaal voor de hele
grote activiteiten
Vernieuwd dorpshuis
Cursusruimten, bieb, speelotheek,
dorpsmoestuin, horeca, grote ruimte voor
evenementen,
Filmhuis, expositie’s, huiskamercafe,
sporthal, Dorpsmoestuin
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Op welke plek moeten de voorzieningen uit de vorige vraag terecht komen?

In het centrum bij de winkels, terrein
achter van de Berg langs het spoor. Op een
zichtbare toegankelijke weg in de buurt van
andere faciliteiten zoals de supermarkt en
de overige winkels. Sluit dasr bij aan.

Evt zelfde plaats. Voor ieder toegankelijk en
berijdbaar. Ontmoetingsplaats voor oud en
jong. Gelegenheid voor gezelligheid

Op een bereikbare plek

In de buurt van station, afrit, lokale
horeca en andere voorzieningen ivm cross
selling. Niet aan de rand van het dorp, daar
schiet niemand iets mee op. Trompplein,
voormalige gemeentewerf/brandweer,
herstructureing winkels bij station (voorzien
van ondergrondse parkeerfaciliteiten voor
forenzen)

in de buurt van het centrum

In centrum en speelplek kan in bosgebied

BEL plein, 5 mei plein, Raadhuisplein. Er
zijn genoeg plekjes

In de Twee Marken

Op de huidige plek van de twee merken of
ergens anders centraal in het dorp.
winkels in het centrum en openluchttheater
op het trompplein.

Voor het oude gemeentehuis
Centrum of bij dorpshuis
Maarn zuid
Op de zelfde plek waar ons dorpshuis nu
staat
Stadskern
er hoeven geen nieuwe voorzieningen te
komen. De huidige moeten beter benut
worden.

centraal
In de buurt van sportlocatie
dorp
maakt niet uit
Binnen de kern
Twee Marken
Nieuwe dorpshuis
twee marken
Hockeyvelden

Zelfde plek

2 marken of verspreid door ‘t dorp

Belplein

Bij de sportclubs en dorpshuis

Oude brandweer locatie

Sporten en scholen aan de rand van het
dorp. Gemeenschappelijke ruimte in het
centrum

Op loopafstand van het station
Tussen Maarn en Maarsbergen. Speeltuin
echt in Maarsbergen
Mag in Maarsbergen of in Maarn of er
tussenin, het is allemaal niet zo ver weg.
het is slimmer om functies zo veel als
mogelijk te combineren, tbv meer aanloop
en efficientie

Centraal in het dorp, waar nu het Dorpshuis
is.
In het centrum van Maarn of maarsbergen
Huidige plaats
Nieuwe twee marken?

Dorpshuis

Geen

Dorpshuis

Rond het 5 mei plein

Trompplein, dorpskern

Op de plek van het dorpshuis en op de Pol

Nergens

?

Ik laat dat graag over aan mensen die daar
(meer)verstand van hebben

Op de huidige plek van de twee marken of
aan de rand van het dorp

Planetenbaan

Dat maakt niet veel uit

Huidige locatie

Waar het nu zit

Rond 5 mei plein

Plek dorpshuis

Niet, laat vooral het groen GROEN

Op het 5 mei plein

Buurthuis
Centraal bv bij twee marken
Centraal gelegen
154

Alle sportverenigingen op 1 plek bij de tennis
en hockeyvelden. Beide scholen, de sporthal,
het dorpshuis, bibliotheek, de regenboog op
de locatie waar nu het dorpshuis bevindt.
Woningen voor starters en senioren op het
Svmm veld

Dit is afhankelijk van de totaal ontwikkeling
MFA en gebiedsiontwikkeling.

Dorpshuis

Ingang zandafgraving.

Rondom t huidige dorpshuis, Trompplein

In een klein dorpshuis/lokaal

Zelfde als nu, bij twee marken oa

Maarsbergen

Centrum Maarn! M.u.v. al bestaande cultuur
natuurlijk. Voor festivalletjes koeheuvels
please!

Dicht bij Maarsbergen

2 marken of sportvelden
De Twee Marken, in het dorp zelf of elders in
de buurt

Voetbalvelden of Trompplein

Tuindorp

Centraal zoals de twee marken of het
voormalig Raadhuis

Het zanderige gedeelte van de koeheuvels.

In het dorpshuis of centraal in het dorp

Trompplein wel logische plek, dicht bij
centrum en station, zodat je ook mensen
van buiten Maarn trekt (die met de trein
kunnen komen) en de capaciteit dus goed
gebruikt wordt. Maar ik heb (nog) geen
sterke mening.

Op de huidige plek aan het Trompplein of
aan de Planetenbaan

het festival zou op (ism met de eigenaren)
op een van de omringende landgoederen of
bijv. op de zanderij kunnen plaatsvinden, de
theaterlessen in het nieuwe dorpshuis
Raadhuisplein
op een centrale plek waar meerdere dingen
samenkomen

Centraal in het dorp, waar ook de oudere
generatie makkelijk naartoe kan lopen.
Scholen en veel sport kan makkelijker iets
buiten het centrum.
Planetenbaan naast/bij sportverenigingen
Trompplein of Buurtsteeg
Centrum
huidige locatie
buurthuis of bibliotheek

huidige plek 2 marken is prima. midden in
het dorp, op loop/fietsafstand van iedereen.

dorpshuis

Kan bij de Planetenbaanof bij de
voetbalvelden

Centraal

MFA in het centrum
Als het maar in Maarn is. Het lijkt erop dat
de plannen om meerdere voorzieningen met
elkaar te combineren het best realiseerbaar
zijn op de Planetenbaan. Dan kan meteen
de horeca uitgevoerd worden voor tennis,
hockey, dorpshuis en bibliotheek en hoeft
het misschien niet zo commercieel te
worden.
geen bijzondere voorkeur, ik woon in
maarsbergen, en dat betekent toch voor
alles op de fiets, of met de auto. km meer of
minder vind ik niet relevant.
in het dorpshuis en verder waar van
toepassing
?
Geen voorkeur
centrale ligging van het huidige dorpshuis
handhaven, scholen nabij sport goed maar
levert voor veel kinderen transport probleem.
Dan ook nieuwbouw aan planetenbaan daar
komen de jonge kinderen vandaan.

Bij svmm
huidige locatie is perfect geschikt door
centrale ligging en bereikbaarheid
centrale ligging zodat bereikbaarheid,
zeker voor de ouderen ons en de kleine
jeugd, geen issue is. Huidige locatie prima
geschikt. Renovatie en verduurzaming
huidige Dorpshuis verdient voorkeur
boven nieuwbouw op andere locatie.
Juist de combinatie van voorzieningen
als bieb, sporthal, activiteiten ruimtes
op 1 plek maakt het dorpshuis zo uniek.
Terwijl de winkel verbouwd wordt, kan hij
open blijven. Sociaal maatschappelijke
leefbaarheid is gewaarborgd, ongeacht wat
er qua woningbouw en scholenhuisvesting
gaat gebeuren. Vindt juist de mogelijke
combinatie van publieke ruimtes en locaties
waar de jeugd geborgenheid en veiligheid
geboden moet worden ongewenst. Al zijn er
natuurlijk wel mogelijkheden om faciliteiten
en voorzieningen als bieb, sporthal e.d. te
gebruiken. Juist aanwezigheid en nabijheid
van goede voorzieningen kan belangrijk
pluspunt zijn voor mensen die in de
nabijheid ervan komen wonen.
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Dorpshuis/school (op welke plek dan ook)
en Buurtsteeg
dorpshuis
Waar dorpshuis nu is
Liefste dorpshart, maar kapelweg ook ok. Of
juist (deels) pand als meubin
Bij voorkeur in het huidige centrum of op de
plek van de twee marken. Iig niet in de rode
contour
op de bestaande plek
Het liefst midden in het dorp, op de plek van
de twee marken. Dit is makkelijk te bereiken
voor jong en oud.
In het hart van het dorp, uiteraard liefst in
combi met school en bibliotheek
Op de plek.van de 2 Marken of het oude
Dorpshuis, middenin Maarn
Centrum
Dorpshuis op dezelfde plek of bij hockey
Ergens in het centrum
Locatie Trompplein is voor dit soort
voorzieningen de beste locatie, want
centraal gelegen
in het centrum, bij de winkels
Maakt niet uit, alles is dichtbij. Concentratie
in centrum zou mooi zijn, maar voldoende
ruimte?
het centrum van Maarn
Dorpshuis?
bij het dorpshuis, ongeacht de locatie.
Qua locatie voor voorzieningen vind ik de
planetenbaan herinrichten een goed idee dat
het onderzoek waard is.
Geen idee
In het centrum van Maarn of bij de 2 Marken
Huidige plek of iets net buiten de kern maar
niet te ver van het station.
hoeft niet bij elkaar
Verdeeld over de kern Maarn en niet alles op
1 plek. Bij voorkeur bouwen buiten de rode
contouren en groen naar binnen halen. Alles
op 1 plek zorgt voor concentratie, wat de
levendigheid en diversiteit niet ten goede
komt.
Sporthal zou ook bij de sportvelden kunnen.
Dan de scholen gecombineerd met het
dorpshuis, woningen en bibliotheek
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16

Wat is jouw droom voor cultuur en vrije tijd in Maarn en Maarsbergen? Wat wil je behouden
voor de volgende generatie(s)? Wat wil je veranderen voor de volgende generaties?

Het Wilde westen in Utrecht met daarbij
lunchroom Buurten en de bieb in Oog in Al
Utrecht. Brouwerij Oproer en de Leckere in
Utrecht. Dorpshuis Amerongen. Met name
deel bieb,cafe en theaterzaal daar.
het mag meer bruisen in maarn. Meer ruimte
voor culturele activiteiten. Bijvoorbeeld een
openlucht theater op het trompplein
“Toevoegen: Een groene ontmoetingsplek
voor jong en oud; bijvoorbeeld een
kinderboerderij met horeca.
Behouden: speeltuinen en ruime straten en
pleintjes waar het fijn verblijven is”
Koningsdag kunstroure. Maar er kan meer
om Maarn weer levendig te maken
Met een beetje meer leven en geld in de
brouwerij gaat alles prima op cultureel
gebied
En plek waar voor iedereen iets te doen is,
zonder dat een ander die niet deel wil nemen
daaraan daar last van heeft
Breed aanbod, ruime openingstijden, geen
bezuinigingen

Lijkt me echt super gaaf als er een
avonturenpad komt in Maarn. Een route
door het bos met hindernissen, obstakels,
uitdagingen. Super om zo de kinderen het
bos in te krijgen en te laten bewegen. Je
hebt dit soort paden veel in Duitsland en
Oostenrijk
De fijne sfeer in het dorp/het feit dat dit
dorp open staat voor nieuwe mensen/
nieuwe contacten zou ik vergroten. Dit
moet terugkomen in alle voorzieningen. De
enige waar ik dit voel is bij Koek en boek, bij
hockey en tennis.
Groene karakter van maarn
Beter onderhoud speeltuinen, modern
koffietentje
cultuur is voor mij met name:het groen,
verenigingen moeten zelf kijken welke vraag
er is en dat organiseren. Dat zal in de tijd
wisselen
Richten op ouderen. Maarn krijgt steeds
meer ouderen.
Geen idee

Één gemeenschappelijke plek waar altijd
wat de doen of te beleven is, en het nooit
uitgestorven is.

minimaal huidige voorzieningen behouden,
bloeiend verenigingsleven, gezellig cafe/
koffiezaakje

droom is dat iedereen laagdrempelig
het beste uit zichzelf weet te halen, daar
gelukkiger van wordt waardoor anderen daar
weer blij van worden.

Leuke horeca in dorpshuis, met genoeg plek
voor soort en Maarn wijzer.

Theater en koffietentje
Iets meer gelegenheid bieden om generaties
met elkaar in gesprek te brengen en te
verbinden. Het buurt-en dorpsgevoel
versterken
Vooral blijven doen wat we gewend zijn
Alles wat er nu ook is
Mogelijkheid tot grote evenemten in
sporthal. Bv Maarnse Proms, Kertsamenzang
Het behouden van de sportverenigingen en
geen big breed in ons dorp. Die hoort in een
stad niet in een klein dorp.
Een plek waar mensen elkaar kunnen
ontmoeten, sporten en cursussen kunnen
volgen

Kunst
Maarn kan niet groeien en is ingeklemt door
groen. Het groen moet blijven.
geen interesse
Alles wat er nu is moet behouden blijven!
Een gezellig dorp met een kern, waar je
savonds even naartoe kunt lopen. Ipv
afspreken in de omliggende plaatsen
Levendig en gezellig accomodatie waar
jong tot oud graag naar toegaan. Waar
ontmoeting binnen en buiten centraal staat.
Hou het een mooi leefbaar dorp. Maak ook
dat de parkeerders van BUITEN Maarn hier
niet hele dagen en soms langer kunnen
staan (bv kort parkeren)
Bibliotheek
Geen idee, maar wel het dorpsbehoud
Zwembad speciaal voor baantjes zonder
kinder-faciliteiten.
Via Maarn Wijzer is er toch vrij veel te doen,
dat is waardevol. Evenals de Scouting en de
andere verenigingen
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Alles wil ik behouden maar op andere
locaties op een effectieve manier

Zie eerder. Uitsluitend eigen activiteiten/
verenigingen Maarn/Maarsbergen

Meer doelgerichte activiteiten, dorpssoep

Jong en oud verbinden zou ook leuk zijn.

Verbinding voelen met dorpsgenoten.
Genoeg aanbod zodat je niet steeds ergens
anders heen hoeft

Mijn droom is een bezoekerscentrum voor
het NP Utrechtse Heuvelrug. Duurzaam en
klimaatneutraal in Maarn

Bruisend Maarn met leuke themadagen en
festivals met veel gezelligheid en opkomst.
Behoud en versterken van originele cultuur
en sfeer. De gedachte van Tuindorp, de
oorsprong van Maarn, namelijk een sterke
sociale cohesie realiseren.

Maak het niet te moeilijk, cultuur en vrije
tijd moet uit de mensen zelf komen, die
vinden van zelf daar geschikte locaties voor

De historie van Tuindorp
een coöperatief gemanaged dorpshuis
waarin cultuur (muziek, kunst, bieb,
verenigingen), sport/spel, recreatie (terras,
tuin) , werken en misschien ook school,
opvang en ouderenzorg, dagvoorziening
(de Regenboog) veel meer samen op
gaan en daardoor ook meer synergie kan
worden bereikt tussen deze verschillende
activiteiten.
misschien een nationaal/internationaal
klein kunst/muziek/eten/cultuurfestival in
Maarn?
ALS DE WETHOUDER MET HET COLLEGE VAST
BLIJFT HOUDEN AAN HET VERKLEINEN VAN
HET DORPSHUIS EN ANDERE VOORZIENINGEN
BEN IK BANG DAT ER VOOR DE BEWONERS
VAN MAARN WEINIG TOEKOMST VOOR
CULTUUR EN VRIJE TIJDSMOGELIJKHEDEN
ZULLEN OVERBLIJVEN. MIJN DROOM IS EEN
GEMEENTE WAARIN DE BEWONERS ELKAAR
IN EEN VOLWAARDIG DORPSHUIS MET EEN
ECHTE SPORTHAL KUNNEN ONTMOETEN,
CULTUUR KUNNEN BELEVEN EN ELKAAR
NA AFLOOP MET EEN DRANKJE GEZELLIG
KUNNEN BIJPRATEN.
Mensen in Maarn organiseren voor elkaar
waar behoefte aan is. Doordat we veel zalen
en ruimtes hebben, doen we veel. Maar we
missen sfeer in het gebouw waardoor we er
nu niet zo graag komen. Ik hoop dat we over
30 jaar nog steeds een fijne plek hebben
om elkaar te ontmoeten. Met kunst (atelier),
ontspanning (mindfulness en yoga) en
misschien ook wel een combinatie met de
fysio-praktijk/ pilates-lessen, inspirerende
lezingen en workshops om jezelf te kunnen
blijven verrijken, maar ook een fijne plek
voor een hapje en een drankje en een goed
gesprek.
Zie vorige antwoorden
Aanbod maarnwijzer
Gezellige sfeervolle inspirerende ruimte
als basis voor diverse activiteiten voor alle
leeftijden.

Aangezien Maarsbergen behoorlijk in de lift
zit qua groei en Maarn enorm vergrijst, zou
het te overdenken zijn een cultuurhuis in
Maarsbergen te realiseren.
Ontmoetings plek in Maarsbergen
Maarn mag best een iets inspirerender
cultureel bolwerk zijn maar mijn creativiteit
om te bedenken hoe/ wat laat me even in de
steek. Ik denk dat betaalbare huurruimtes
geweldig kunnen zijn: gitaarles, oefenruimte
voor bandje/ koor, workshops&cursussen,
dat de ruimte gewoon optimaal wordt benut
ieder uur vd dag
Er is wat leven in de brouwerij. ouderen
hebben een centrale ontmoetingsplek waar
veel gaande is en mensen voor verschillende
redenen in en uitlopen. Kinderen hebben
de ruimte om buiten te spelen. er is een
divers aanbod aan cultuur, workshops en
evenementen die de gemeenschapszin
bevorderen en mensen beter tot elkaar laten
komen.
Alle cultuur en onderwijs/opvang onder een
dak.
Meer ruimte voor muziekcafe, moderne
muziek, dansavonden. Meer expositieruimte,
en meer laagdrempelige ontmoeting
Betrek harmonie Manderen bij de plannen!!!!
Meer samen, denk aan de kerststallenroute
uit Baarn, kunstroutw etc
Leuk en gevarieerd passend cultuuraanbod
voor iedere leeftijd. Workhops, ook
voor peuters om samen muziek te
maken/luisteren, te dansen, een
kindertheatervoorstelling te zien etc. Kijken
en meedoen, ook voor de jongsten :)
hou het betaalbaar en laagdrempelig
Ik ging wekelijks als kind naar allerlei
workshops uit school. Zou geweldig zijn dat
jong en oud weer hier van kunnen genieten.
Ik zou graag met mijn gezin terug willen
komen.
Laagdrempelige cultuur en vrije
tijdsvoorzieningen die er nu al zijn
handhaven en waar mogelijk uitbreiden.
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Het dorpshuis vervult nu al een belangrijke
rol voor cultuur en vrije tijd, maar zou nog
een belangrijkere rol kunnen vervullen, door
een gezelligere maar flexibele inrichting van
de centrale ontmoetingsplek (kleine en grote
groepen), intensiever gebruik van locaties
en voorzieningen o.a. door faciliteren sporten creatieve activiteiten jeugd (vroegere
soos :-)) en wellicht ook mogelijkheden te
bieden die nu nog niet geboden worden
(b.v. jam ruimte met muziekinstrumenten,
aantal PC’s, keukentje e.d.) zodat dat soort
voorzieningen ook toegankelijk worden voor
kinderen die thuis die voorzieningen niet
hebben. Wellicht kunnen de kinderen les/
begeleiding krijgen van inwoners van Maarn
en Maarsbergen.
“Maarn Wijzer is uniek en moet behouden
blijven, met moderne aanpassingen. In het
Maarn van de toekomst moet daar altijd een
goede ruimte voor cursussen en ateliers zijn.
Eenzelfde vorm voor kinderen en jongeren!
Een muziekcentrum waar harmonie en
koren bij elkaar kunnen komen en concerten
kunnen geven, en waar muzieklessen voor
iedereen gegeven kunnen worden en waar
kleine ensembles oefenruimtes kunnen
hebben (voor iedereen en niet alleen leden
van de harmonie of kmd)”
Bibliotheek behouden en uitbreiden met
andere evenementen Dorpshuis behouden
op huidige plek , andere beheerders er in ,
meer mogelijkheden, weekends ook open
N dorpspodium, horeca met dagbesteding
voor reynaerde of de vink, een winkel
met lokale producten icm kringloop,
heuvelrugloop uitbouwen tot marathon,
tuindorpwandelgidsen die (ns)toeristen
rondleiden en met lokale verhalen boeien (ik
bied me aan) met bijbehorend boekje (idem)
van.lokale kunstenaars. Een kunst-bank of
-werk op 5 mei plein.
Behouden een goed toegankelijke
ontmoetingsplek waar tal van activiteiten
zowel binnen als buiten ondernomen
kunnen worden

“Maarn mist echt kunst in de
openbare ruimte. Deze zou heel goed
tot stand gebracht kunnen worden
door kunstprojecten waarbij tijdens
de totstandkoming al samenwerking
en verbinding met inwoners wordt
gestimuleerd.
Een expositieruimte met prikkelende kunst.
Horeca waar iedereen zich welkom voelt en
elkaar kan ontmoeten is ook heel belangrijk.
Dus een plek waar je niet alleen in de pauze
van je activiteit naar toe gaat, maar ook met
vrienden kan afspreken of een kopje koffie
aan de leestafel drinkt of een ochtend kan
werken als je je kinderen naar school heb
gebracht.
De sfeer in het dorpshuis in Austerlitz
is heel goed. De nieuwe architectuur
prachtig, ook met appartementen erboven.
Een aantrekkelijk gebouw in een groene
omgeving (behoud bomen! Neem ze als
uitgangspunt) maakt mede dat je er je vrije
tijd in door wil brengen.
Iedereen, maar vooral kinderen moeten
voldoende mogelijkheden hebben te
kunnen experimenteren met verschillende
uitingsvormen. Een atelier, podium,
muziekruimte, danszaal, moestuin, keuken,
speelnatuur zijn hierbij noodzakelijk.
Functies kunnen gecombineerd worden en
door school, vrijetijdsbesteding, jong en oud
gebruikt worden om dit haalbaar te maken.
Door appartementen voor jongeren
beschikbaar te stellen boven gezamenlijke
voorzieningen stimuleer je hen en hun
netwerk, ook deel te nemen aan de
vrijetijdsbesteding die er wordt aangeboden,
waardoor ook jongeren zich welkom voelen
en zich verbinden met het dorp.”
Inspirerend huiskamercafe in het hart
van Maarn. Combinatie met bibliotheek,
Dorpsmoestuin, expositie’s, workshops en
sport voor jong en oud. Met een keer per jaar
een gezellig festival waar alles en iedereen
nog eens extra feestelijk wordt.
Een centrale ontmoetingsplek voor iedereen
Generaties ontmoeten elkaar. In het dorp
kun je muziek, cultuur, natuur workshops
doen. Gemeenschap zijn, verbinden.
Dorpsdiner etc
Laat er ook in de toekomst een voldoende en
gevarieerd aanbod blijven van voorzieningen
op het gebied van cultuur en vrije tijd
Een inloop door Maarn voor Maarn, alle
leeftijden, je brengt en je haalt
ik zou het fantastisch vinden als er een
museum komt, met aandacht voor de
bijzondere geschiedenis van het dorp. Plus
een leuk cafe, met pizza’s.
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Een multifunctionele dorpsevenementenhal
Meer activiteiten voor jong en oud. Meer
horecagelegenheid.
“Ik denk dat er voldoende
belangenorganisatie zijn die de
cultuurhistorie van maarn bewaren en
bewaken. Wat er mist is eigentijds aanbod
over bijvoorbeeld digitale geletterdheid en
mediawijsheid. Of activiteiten voor jongeren
die laagdrempelig zijn.
Maar ook komt het vaak voor dat ergens
enthousiasme en energie op zit en het
dan niet lukt om te organiseren omdat het
tijd of geld kost. Of het dorpshuis is dicht
zoals vaak ik het weekend en 6 weken in de
vakantie.”
De bibliotheek en sporthal
Verbreding van openbare en commerciele
ontmoetingsruimten (bijv. gezellig pleintje
met banken, café’s)
Een gerenoveerd dorpshuis met
mogelijkheden en met een goede
pachter/uitbater. Een echt podium voor
voorstellingen, muziek, theater, filmhuis,
musical van de scholen. Een buitenpodium
nabij het dorpshuis en de scholen.
bibliotheek is achterhaald concept. Meesten
gaan electronisch lezen, en fysieke boeken
kunnen vanaf 1 distributiepunt geleverd
worden. Kijk ook eens naar Kulturhus
Woudenberg, met 2 verdiepingen. Dat
scheelt veel ruimte. Ook deze vragenlijst
overigens weer heel amateuristisch (niet
consistent, hap-snap, sturend)
Behouden wat er is en voor de jonge
generatie (door)ontwikkelen wat er
ontbreekt. Er ontbreekt veel voor kinderen,
jongeren en jong volwassenen, Maarn is nu
nog voornamelijk gericht op ouderen.
Nee
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