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Verslag van de 34 ALGEMENE LEDENVERGADERING van de Vereniging Bewonersbelangen
Maarn - Maarsbergen, gehouden op 18 mei 2016 in ‘De Twee Marken’ te Maarn
______________________________________________________________________________
1. Opening
De besloten vergadering wordt bijgewoond door 40 leden.
Afmeldingen zijn ontvangen van mevr. J. Endert, dhr. B. Jansen, dhr. F. Cremer, dhr. W.
Arendsen, mevr. J. Halbertsma, dhr. G. Dijkhorst, dhr. F. van de Waerdt en mevr. J.
Schuitemaker.
Namens het bestuur zijn aanwezig dhr. K. Pater, mevr. E. Wardenier, mevr. O. Matthijssen,
dhr. E. van Buiten en dhr. R. Letema.
De voorzitter van de Vereniging Bewonersbelangen Maarn - Maarsbergen, de heer R.
Letema, heet allen van harte welkom en opent de besloten vergadering. Hij is verheugd over
de opkomst.
Ten aanzien van de agenda vraagt hij de vergadering of er nog toevoegingen gewenst zijn.
Dat blijkt niet het geval te zijn.
De agenda voor vanavond ziet er als volgt uit:
- 1. Opening
ste
- 2. Verslag van de 33 Algemene Ledenvergadering en Jaarverslag.
- 3. Financieel overzicht 2015 en begroting 2016 (toelichting: Esther Wardenier,
penningmeester)
- 4. Benoeming kascontrolecommissie
- 5. Bestuurssamenstelling
- 6. De “projectenkalender”
- 7. Pauze
- 8. Bespreking Projecten: laatste stand van zaken
- 9. Rondvraag.
- 10. Sluiting (uiterlijk 22:00 uur)
ste

2. Verslag van de 33 Algemene Ledenvergadering van 23 april 2015
Het verslag van de ALV van 2015 is voor iedereen beschikbaar op onze website.
Hierover worden de volgende vragen gesteld, of opmerkingen geplaatst:
Ten aanzien van de te plaatsen tunnelbak in Maarsbergen, vraagt dhr. Eggens zich af hoe
VBMM e.e.a. in goede banen denkt te leiden, indien er gekozen gaat worden voor het
verdubbelen van het spoor. De voorzitter antwoordt dat er van verdubbeling van het spoor ter
hoogte van Maarsbergen geen sprake is, ondanks verdubbelingen op andere plaatsen in het
tracé. Vooralsnog lijkt het onlogisch om in Maarsbergen niet te verdubbelen, doch ProRail ziet
te veel knelpunten bij Maarn/ Maarsbergen om ook daar het tracé uit te breiden. Er is geen
visie om de verdubbeling op dit gedeelte toch te laten plaatsvinden. Daarom zal ook de
tunnelbak worden ingericht gebaseerd op gebruik van 2 sporen. Deze opmerking beantwoordt
ook de vraag van dhr. Van der Meulen.
Dhr. Verhoef vraagt wel aandacht voor het thema fijnstof. De voorzitter geeft aan dat dit op de
agenda staat bij VBMM. Later bij de behandeling van de projecten wordt daarop
teruggekomen.
Er zijn verder geen relevante opmerkingen ten aanzien van de notulen over de ALV van 2015.
Het verslag wordt vastgelegd, onder dankzegging aan de notulist.
Jaarverslag:
Dhr. Letema somt een aantal activiteiten op uit het jaarverslag van het VBMM bestuur.
Als eerste zijn dat de projecten die zijn afgesloten:
- Opgang naar station Maarn met lift. Realisatie heeft plaatsgevonden.
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Bakkersweg tunnel. VBMM heeft zich hard gemaakt voor een aantal verbeteringen wat de
veiligheid bij het oversteken ten goede komt. Grotendeels zijn deze verbeteringen
gehonoreerd.
Centrumplan: In het centrum is de Plus supermarkt gerealiseerd. Wel blijven er
aandachtspunten met betrekking tot de inrichting van het gebied, wat in een ander project
is gedefinieerd.
Snelheidsverhoging A12. Het bestuur is tegen verhoging van snelheid op de A12
geweest. VBMM heeft bezwaar aangetekend en de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft
meegelift op dit bezwaarschrift. Helaas heeft de Raad van State het bezwaar ongegrond
verklaard.
Website. In de vorige ALV van 2015 is de website gelanceerd. Na het repareren van wat
kleinere gebreken is de website nu volop actief. Tevens wordt Facebook veelvuldig
geraadpleegd.

De voorzitter geeft aan dat regelmatig interne discussie wordt gevoerd over welke projecten
meer aandacht moeten krijgen en welke minder, uitgaande van de beschikbare
menscapaciteit binnen het bestuur. VBMM is ambitieus maar kan zich niet altijd op velerlei
terreinen volledig inzetten.
Met betrekking tot de administratie heeft er een kwaliteitsverbeteringsslag plaatsgevonden.
Het administratieve pakket heeft de mogelijkheid in zich om machtigingen voor automatische
incasso te verwerken. Eveneens kunnen email adressen van leden hierin opgeslagen worden,
zodat leden ook per email geïnformeerd kunnen worden.
Communicatie heeft met name plaatsgevonden via de website en facebook. Ook is er een
specifieke informatie avond georganiseerd.
Het bestuur heeft in het afgelopen jaar 10x met elkaar vergaderd.
De voorzitter vraagt de leden of zij vragen/opmerkingen hebben op het zojuist mondeling
toegelichte bestuurlijk jaarverslag.
Dhr. Kappe zie ook “De Mare” als een belangrijk communicatiemiddel naar de leden toe. Hij
betreurt het dat dit blad niet een paar keer per jaar naar de leden wordt gestuurd. Hij merkt
zelfs op dat het gebrek aan voldoende communiceren met de achterban leden gaat kosten.
Als antwoord hierop geeft dhr. Letema aan dat het uiteindelijk publiceren van “De Mare”
relatief veel tijd kost, waardoor deze niet zo vaak verschijnt als dat wij zelf ook zouden willen.
Streven is om nog dit jaar een “De Mare” te laten verschijnen.
Dhr. Verhoef vraagt hoeveel leden hun email adres hebben bekend gemaakt bij VBMM. De
penningmeester antwoordt dat ongeveer 60 % van de leden dit hebben gedaan. Hij doet een
dringend beroep op de aanwezige leden om hun email adres af te geven zodat VBMM in staat
is om zo’n 4x per jaar haar leden op de hoogte te stellen van haar activiteiten.
Dhr. Eggens vindt dat er te weinig inspraakavonden zijn waarop leden kunnen
reageren/meedenken over actuele lopende zaken.
De voorzitter merkt op dat het afgelopen jaar inspraakavonden zijn georganiseerd met
betrekking tot de onderwerpen Henschotermeer, Buntplein en Engweg. Voor deze specifieke
inspraakavonden zijn omwonende leden bewust uitgenodigd om hieraan deel te nemen.
De voorzitter gaat weer over tot de orde van de avond en geeft het woord aan mevrouw
Wardenier (penningmeester).
3. Financieel overzicht 2015 en begroting 2016 (toelichting: Esther Wardenier,
penningmeester).
(Het financieel overzicht is ook beschikbaar op de website www.vbmm.nl)
Financieel verslag 2015
Met de ontvangst van lagere contributie inkomsten en een iets hogere rente, zijn de werkelijke
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inkomsten € 201 lager uitgekomen dan de vooraf begrote inkomsten. (Werkelijke inkomsten €
4.924- )
Aan de uitgaven kant zijn de uitgaven achtergebleven voor drukwerk / kantoorbenodigdheden
/ porti kosten; de website kosten zijn € 54,- hoger uitgevallen dan vooraf begroot. Er zijn geen
kosten gemaakt voor technisch/juridisch advies. De totale werkelijke kosten beslaan een
bedrag van € 3.279,Zo ontstaat er over het jaar 2015 een overschot van € 1.645,Nog steeds zijn er leden die hun contributie over 2015 nog niet hebben voldaan. De
penningmeester doet een klemmend beroep op hen om dat alsnog voor elkaar te maken.
Het positieve resultaat over 2015 komt ten goede aan het eigen vermogen, waardoor het
eigen vermogen per ultimo 2014 € 14.914,- bedraagt.
Het ledenbestand is in 2015 met 64 leden afgenomen. Reden hiervoor is het relatief groot
aantal verhuizingen, overlijden en het opschonen van het huidige ledenbestand, omdat
gebleken is dat in voorgaande jaren vervuiling is ontstaan. Per ultimo 2015 bedraagt het
ledental 440. De begroting van 2016 gaat uit van een ledenbestand van 450 leden.
Verslag kascontrolecommissie
De huidige kascontrolecommissie bestaat uit dhr. Ivo Habets en dhr. Hans van der Meulen. In
deze vergadering wordt de kascontrolecommissie vertegenwoordigd door dhr. Van der
Meulen. Dhr. Van der Meulen geeft aan dat zij een punctuele administratie hebben
aangetroffen en hij stelt de ledenvergadering voor het bestuur decharge te verlenen voor het
gevoerde financieel beleid in het afgelopen boekjaar. De vergadering stemt in met dit voorstel.
Begroting 2015
De begroting voor 2016 heeft verwachte inkomsten van totaal € 4.500,- aan contributie en €
135,- aan te ontvangen rente. Dit bedrag is gebaseerd op 450 leden.
De uitgaven worden geraamd op € 4.650,-.
Voorstel contributie 2016
Het bestuur stelt de vergadering voor om de contributie te handhaven op € 10,- per jaar.
De vergadering gaat akkoord met de begroting en het contributievoorstel voor 2016.
4. Kascontrole commissie
Van de huidige kascontrolecommissie is dhr. Van der Meulen aftredend en niet herkiesbaar.
Dhr. Habets heeft aangegeven i.v.m. werkzaamheden zijn rol in de kascontrolecommissie niet
te kunnen vervullen. Het bestuur ziet graag 2 nieuwe kascontrolecommissie leden. Spontaan
wordt gereageerd door dhr. B. Tijsseling en Mevr. J. van den Essenburg, waardoor de
kascontrolecommissie weer compleet is.
5. Bestuurssamenstelling
Dhr. Letema geeft aan dat 3 bestuursleden aftredend zijn en niet herkiesbaar. Dat zijn de
heren Van Buiten, Nelissen en Verheggen.
Het bestuur is dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden, waarbij vooral aandacht uit gaat
naar een evenwichtige vertegenwoordiging uit Maarn en Maarsbergen. Daarnaast zijn nieuwe
bestuursleden met specifieke vaardigheden (communicatie / website beheer) ook welkom.
Bent u zo’n iemand of kent u iemand, dan kunt u altijd kontakt opnemen met onze voorzitter.
Het huidige bestuur bestaat uit de volgende personen:
- Dhr. R. Letema (voorzitter)
- Mevr. O. Matthijssen (secretaris)
- Mevr. E. Wardenier (penningmeester)
- Dhr. K. Pater (algemeen bestuurslid)
6. De projecten kalender.
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Dhr. Letema toont een overzicht van de huidige 16 projecten, die binnen de doelstellingen van
de vereniging aandacht krijgen. Van deze projecten zijn er een aantal die zeer regelmatig
aandacht krijgen, anderen hebben een wat meer sluimerend bestaan.
Er wordt langer stilgestaan bij de ecoducten zoals die beoogd zijn te komen over de N226 en
N227. Dhr. E. de Boer (raadslid VVD en aanwezig in het publiek) geeft aan dat de politiek en
ook met name zijn partij op zoek is naar alternatieven voor de ecoducten. Een extern
onderzoeksbureau is daarbij betrokken en gekeken gaat worden naar
wildwaarschuwingssystemen. Dhr. Musegaas valt hem bij met de opmerking dat ook diverse
snelheidsbeperkende maatregelen in de onderzoeken moeten worden meegenomen. Dit
wordt ook bevestigd door dhr. De Boer die aangeeft dat een snelheid van 80 km/u niet
wenselijk is op dit soort wegen.
De voorzitter geeft aan dat na de pauze verder gesproken zal gaan worden over de diverse
projecten.
7. Pauze.
De pauze duurt van 20:20 – 20:40 uur. De leden wordt een consumptie aangeboden bij “De
Twee Marken”
8. Projecten.
De voorzitter heet allen weer hartelijk welkom na de korte pauze.
In een overzichtssheet laat de voorzitter de huidige gekende 16 projecten zien.
Van een aantal projecten zal kort een status worden weergegeven.
- Buitenruimte Raadhuislaan / Sportlaan
Dhr. Letema geeft een korte toelichting. Met buitenruimte Raadhuislaan / Sportlaan wordt
bedoeld de wijze waarop er diverse soorten bestrating is gebruikt en daarbij ook nog op een
ongelukkige wijze is toegepast. VBMM heeft dit een aantal keren bij de politiek onder de
aandacht gebracht (Open microfoon momenten tijdens raadsvergaderingen), maar de
response van de politiek hierop viel nogal tegen. In Januari 2016 hebben een paar bewoners
en bestuursleden van VBMM een “schouw” gedaan en toen is ook vastgesteld dat NS
gemarkeerde wandelpaden over parkeerplaatsen voert; ook aangepaste bestrating voor
blinden en slechtziende mensen houdt plots op.
Dhr. De Boer merkt op dat je de politiek duidelijk moet maken wat je wilt. Pas dan zal men
meer aandacht aan dit soort dossiers geven.
- Buntplein
VBMM faciliteert het door de gemeente gewenste participatieproces om samen met de
bewoners te komen tot een goed voorstel rond de inrichting van het Buntplein. De
projectgroep bestaat uit 2 bestuursleden van VBMM samen met vertegenwoordigers van
straten aanpalend aan het Buntplein.
Samen met de bewoners zijn de kaders op papier gezet en aan de gemeente overhandigd.
Vanaf dat moment is vanuit gemeente zijde al bijna een jaar niets meer vernomen.
Dhr. De Boer merkt op dat hij navraag hierover zal gaan doen bij de verantwoordelijk
ambtenaar.
Dhr. Verhoef geeft aan dat het eigendom van Plus Vastgoed ongeveer 850 m2 beslaat. De
gemeente heeft eigendom over 2.000 m2.
De hekken van Plus Vastgoed ter afscherming van hun grond, staan op de gemeentegrond.
Dat heeft er mee te maken dat zo veel mogelijk de veiligheid van het gebied moet worden
gewaarborgd en dat dit de reden is waarom de hekken wat ruimer zijn opgesteld.
- Fijnstof
VBMM heeft met de gemeente diverse keren gesproken over het opstellen van meetpunten
voor de gewenste werkelijke meting van fijnstof t.b.v. verder onderzoek.
Binnen de gemeente Utrechtse Heuvelrug zijn nu 4 meetpunten 2 maanden actief op de
volgende locaties:
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Maarn: ter hoogte van Passie Flora
Maarsbergen: het kantoor naast de kerk
Doorn: bij het grote kruispunt midden in Doorn
Driebergen: ter hoogte van de KLPD.

VBMM heeft zich afgevraagd of extra meetpunten wenselijk waren. Zowel de gemeente als
een extern adviesburo hebben aangegeven dat deze meetpunten voldoende zijn en geen
extra meetpunten (a € 3.000 kosten per jaar) benodigd zijn om toch een evenwichtig beeld te
krijgen.
Op een vraag uit het publiek hoe de norm bepaald wordt bij fijnstofmeting, antwoordt dhr.
Musegaas dat daarvoor wettelijke normen zijn opgesteld.
Dhr. De Boer geeft aan dat Rijkswaterstaat precies weet wat de waarden zijn. Dhr. Pater licht
nog toe dat Rijkswaterstaat werkt met modellen voor fijnstofmeting, terwijl hier sprake is van
werkelijke meting.
- Verplaatsing Brandweerkazernes
Voor het verplaatsen van de brandweerkazernes naar de nieuwe locatie ter hoogte van ’t
Vosje, heeft VBMM een zienswijze ingediend. Van deze zienswijze zijn vele punten
gehonoreerd. Belangrijkste gehonoreerde punten waren:
- Parkeren aan de achterzijde van het pand, inclusief opstelling van materiaal voor
oefeningen.
- De hoogte van het gebouw
- Inpassing in het landschap
- Gebruikte materialen, zonder dat het een uitstraling krijgt van een loods.
Dhr Musegaas vraagt of er nog compensatie “groen” voor “rood” zal plaatsvinden. De
voorzitter antwoordt ontkennend.
De brandweerkazerne in Maarsbergen ligt op grondgebied van de familie Van Beuningen die
ook weer grond beschikbaar stelt voor de nieuwe brandweerkazerne. De gemeente Utrechtse
Heuvelrug is eigenaar van de grond van de brandweerkazerne in Maarn. Deze grond zal voor
woningbouw beschikbaar komen.
- Herontwikkeling Henschotermeer
VBMM heeft een aparte bewonersavond georganiseerd waarin wensen, ideeën en bezwaren
zijn kenbaar gemaakt. Dit alles heeft te maken met het meer rendabel maken van de
exploitatie van het Henschotermeer.
Er is eveneens discussie gevoerd met de politiek.
Resultaat is dat de politiek is gewaarschuwd voor verdere vercommercialisering van het
gebied en dat er beperkte toezeggingen zijn gedaan vanuit B&W.
Dhr. De Boer merkt nog op dat dhr. P. van der Zee en hij een gesprek hebben gevoerd met de
familie De Beaufort en in het gesprek is aangegeven dat de familie het gebied voor
bewandeling wil open houden, zonder dat daarvoor een geldelijke entree verschuldigd is.
- Dorpsplan Maarsbergen
Dhr. Letema geeft aan dat het Dorpsplan is goedgekeurd en de financiën gegarandeerd zijn.
Gesprekken zijn op gang gekomen voor wat betreft de verdere detaillering.
Extra aandachtspunt is de inpassing van de “Bosweg” en als knelpunt wordt gezien de
tijdelijke oplossing gedurende de aanleg van de tunnel.
In Juni 2015 heft het dorpscomite zichzelf op. In dezelfde maand gaat VBMM participeren in
de Klankbordgroep.
Het aangegeven “knelpunt” vraagt om creativiteit en de West variant komt als alternatief op,
waar vanuit de Engweg juist veel weerstand tegen gevoerd wordt.
In december 2015 voert VBMM gesprekken met bewoners van de Engweg.
De politiek vraagt de Klankbordgroep om “advies” en dit advies wordt gepresenteerd op 14
maart 2016.
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Het betreft de Dorpsvariant, de West variant met open Tuindorpweg verbinding en de
Westvariant met een gesloten Tuindorpweg verbindingen.
Vanuit de klankbordgroep kiest 23 % voor de Dorpsvariant; 7 % onthoudt zich van stemming
en 70 % kiest voor een West variant.
De beide West varianten worden als advies aangedragen. De dorpsvariant lijkt moeilijk
haalbaar, omdat deze moet worden gerealiseerd tussen de “Hondenkluif” en de pompstations
aan de Woudenbergseweg.
Daarnaast is er een officieuze variant genaamd de “Bos-Beek variant. Deze variant is van een
veel later stadium en daarom niet meegenomen in het onderzoek van de klankbordgroep.
Deze Bos-Beek variant vereist wel verplaatsing van de huidige pompstations aan de
Woudenbergseweg en valt daarom ook veel hoger uit qua kosten.
de

Dhr. Musegaas geeft aan dat de 4 variant (Bos- Beek) ook onder de aandacht is gebracht
tijdens een gesprek tussen dhr Rehbergen, dhr. Thun en mevrouw Verbeek (gedeputeerde)
Dat heeft plaatsgevonden op 9 Mei.
Deze Bos-Beek variant is geen onderwerp van beoordeling geweest ten aanzien van de te
maken projectkosten.
Dhr. Letema vervolgt dat de klankbordgroep de politiek heeft geadviseerd om te kiezen voor 1
van de West varianten. De eigenaar van Landgoed Anderstein heeft in een eerder gesprek
aangegeven een voorkeur te hebben voor de West variant met een doorlopende
Tuindorpweg.
Resumerend geeft onze voorzitter aan dat binnen Maarsbergen diverse belangen spelen en
dat men zich verenigt in verschillende belangengroeperingen. Dit splijt het dorp en reduceert
de slagkracht.
Dhr. Musegaas reageert dat de Westvarianten niet onderwerp van problematiek is voor de
Engweg bewoners alleen, maar ook impact heeft op de rest van Maarsbergen. Daarnaast
doen zich verschillende verhalen de ronde over de duur van het bestaan van de tijdelijke
overweg. Kortom, er zijn zo veel onzekerheden rond de Westvariant dat hij pleit voor de
Dorpsvariant.
De voorzitter geeft aan dat ook binnen het bestuur van VBMM er verschillende voorkeuren zijn
uitgesproken, waardoor VBMM iedere variant ondersteunt.
Vertegenwoordigers van belangengroep Gezond Maarsbergen melden dat zij ruim 500
steunbetuigingen hebben ontvangen voor een West variant. Onder de handtekeningen zijn er
zelfs ruim 100 van personen die niet in Maarsbergen wonen.
Aanwezigen in de zaal spreken hun teleurstelling uit dat ook de naam van onze voorzitter
expliciet wordt gemeld op de website van Gezond Maarsbergen, met als functie voorzitter
VBMM, zonder dat zij daarover vooraf zijn geïnformeerd. Dit tekent toch een bepaalde
“gekleurdheid” voor een variant, waarbij van een voorzitter meer objectiviteit verwacht zou
kunnen worden.
Dhr. Letema antwoordt dat dit ook binnen de bestuursvergadering is besproken en dat de
toevoeging van voorzitter VBMM op de website van Gezond Maarsbergen gewijzigd gaat
worden.
Bestuurslid van Buiten vraagt aan de aanwezigen hoe zij de rol zien van VBMM vanaf heden.
Het proces is gereed nu de klankbordgroep advies heeft gegeven en feitelijk is de politiek aan
zet zodat daarna besluitvorming kan gaan plaatsvinden.
Dhr. Van der Meulen neemt het woord en hij geeft aan dat VBMM voldoende heeft gedaan.
Nu is de politiek aan de beurt en VBMM heeft verder geen invloed meer. Hij dankt VBMM voor
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haar inspanningen. Wel vraagt hij om de voortgang van de politieke besluitvorming te blijven
volgen.
Dhr. Musegaas stelt de vraag of binnen het bestuur de Bos- Beek variant voldoende is
besproken. De voorzitter antwoord dat deze variant pas heel laat in beeld is gekomen,
waardoor dit geen officiële variant is geworden in de afweging met de overige bekende
varianten.
Ter afronding van het agendapunt over het project Dorpsplan Maarsbergen vraagt dhr.
Letema alle aanwezigen of er behoefte is om een extra ledenavond te organiseren om dit
onderwerp nog nader te bespreken.
Niemand van de aanwezigen stemt hiermee in.
- Overige projecten.
De overige projecten waar VBMM aandacht aan besteedt zijn de Gebiedsvisie MaarsbergenOost, het verplaatsen van de benzinepompen uit Maarsbergen, fietspaden in het
buitengebied, hoogspanningsmasten in de buurt van woningen en de ontwikkeling van De
Twee Marken met bijbehorende ruimte daaromheen.
9. Rondvraag.
De voorzitter vraagt aanwezigen of zij nog onderwerpen willen aandragen voor de rondvraag.
Hier wordt geen gebruik van gemaakt.
10. Sluiting
De voorzitter dankt allen voor hun aanwezigheid en constructieve inbreng tijdens deze
vergadering.
De besloten vergadering wordt gesloten om 22:30 uur.
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