
.              

 

Aan de leden en contribuanten van Vereniging 

Bewonersbelangen Maarn-Maarsbergen 

 

Maarn, 16 september 2013 

 

Geachte leden, 

 

Hierbij delen wij u mede dat onze Algemene Ledenvergadering op woensdag 25 september 

niet door gaat op die datum maar is verplaatst naar: 

 

Donderdag 3 oktober 2013 om 20.00 uur in het Dorpshuis  

De Twee Marken in Maarn. 

 
Vrijdag jl. had een delegatie van het Dorpscomité Maarsbergen, waaronder uw voorzitter, een 

bespreking met de heer Remco van Lunteren, waarnemend Commissaris van de Koning 

(CvdK), Burgemeester Frits Naafs en Regiodirecteur Cees de Vries van ProRail over de 

plannen van de doorgetrokken tunnel onder het kruispunt in Maarsbergen. Op verzoek van de 

CvdK worden de uitgewerkte plannen eerst met voorrang gepresenteerd aan de bevolking van 

Maarsbergen (en Maarn). Omdat agendatechnisch 25 september a.s. op korte termijn de enige 

optie bleek, hebben wij desgevraagd ingestemd met het verplaatsen van onze ALV. 

Wij vragen daarvoor uw begrip. 

 

De uitnodiging voor de bijeenkomst voor het tunnel-rotondeplan in de Dorpskerk in 

Maarsbergen op 25 september a.s. gebeurt via de media. Wij nodigen u nu al graag uit om 

naar deze  bijeenkomst te komen, want het doorgaan van dit plan bepaalt voor een groot deel 

de toekomstige leefbaarheid van Maarsbergen. 

 

Daarnaast nodigen wij onze leden van harte uit naar de ALV op 3 oktober a.s. te komen. 

 

De agenda heeft u reeds met onze uitnodiging van 4 september jl. ontvangen, maar treft u 

nogmaals aan op de achterzijde. 

Naast de vaststelling van de statuten, waarvan wij verwachten dat dat een hamerslag is, 

informeren wij u over de projecten waar wij ons momenteel voor inzetten, zoals het Centrum-

plan, de lift aan de noordzijde van het station in Maarn, de oversteek bij de Bakkersweg-

tunnel, het bedrijventerrein in Maarsbergen en natuurlijk het tunnelrotondeplan in Maars-

bergen. 

 

Graag tot ziens op 25 september in Maarsbergen en/of 3 oktober in Maarn 

 

Namens het bestuur van Vereniging Bewonersbelangen Maarn-Maarsbergen 

 

Met vriendelijke groet, 

 

E. de Boer      Mevr. H. Th. J. Hermes 

Voorzitter      Secretaris  

 



 

 

 

Agenda 

 
 

Voor de 31
e
 Algemene Ledenvergadering van Vereniging Bewonersbelangen Maarn-

Maarsbergen te houden 

 

Op woensdag 3 oktober 2013 in Dorpshuis De Twee Marken in Maarn – 

Aanvang 20.00 uur 
 

1. Opening 

 

2. Verslag van de 30
e
 Algemene Ledenvergadering van 25 april 2013 

 

3. Voorstel tot wijziging van de statuten 

 

4. Resultaten Ledenwerfactie 

 

5. Bespreking projecten – de laatste stand van zaken, o.a.: 

 

- Centrumplan Maarn 

- Aanbouw 2
e
 lift station Maarn 

- Oversteek Bakkerswegtunnel (Hoge Overdam) – Tuindorpweg 

- Bedrijventerrein in Maarsbergen 

- Nieuw plan Kruispunt / Tunnel / Rotonde Maarsbergen 

 

6. Rondvraag 

 

      7.   Sluiting 

  


