
Aan het College van B&W van de gemeente Utrechtse Heuvelrug 
 
 
Betreft: voornemen bezuiniging op onderhoud openbare ruimte 
 
 
Geacht college, 
 
In het Nieuwsblad De Kaap van donderdag 9 april jl. geeft wethouder Boonzaaijer namens 
uw college aan dat de gemeente overweegt een forse bezuiniging toe te passen op het 
onderhoud van de openbare ruimte en alleen nog het strikt noodzakelijk uit te voeren. 
 
Als Vereniging Bewonersbelangen Maarn Maarsbergen maken wij ons daar grote zorgen 
over. In het jaar 2019 hebben wij regelmatig moeten constateren dat het onderhoud van de 
openbare ruimte, waaronder het onderhoud van de plantsoenen, ver onder de maat was. 
Verscheidene inwoners hebben hierover bij de gemeente aan de bel getrokken. 
Het mag duidelijk zijn dat het groen in de openbare ruimte van groot belang is voor het 
aanzien van de dorpen en het welbevinden van de bewoners. Ook speelt het groen een 
belangrijke rol bij maatregelen op het gebied van klimaatadaptatie en het behoud van 
biodiversiteit. Ons inziens moet e.e.a. niet verslechterd maar verbeterd worden. 
Natuurlijk zijn er meer aspecten die in dit kader van belang zijn. Hierbij valt onder meer te 
denken aan de slechte afwatering via het riool als gevolg van slecht onderhoud tot nu toe. 
 
Alvorens hier verder in detail op in te gaan verzoeken wij u ons nader te informeren over 
de aspecten die verbonden zijn met uw voornemen tot bezuiniging op het onderhoud van 
de openbare ruimte in onze dorpen. 
 
Tevens merken wij op dat dit de zoveelste bezuiniging dreigt te worden, die de bewoners 
van Maarn en Maarsbergen lijkt te treffen. 
Het afgelopen jaar zijn de lasten (heffingen en OZB) voor de bewoners onevenredig 
toegenomen. In deze coronatijd is dat een extra wrange constatering voor velen, die hun 
inkomen bedreigd zien. 
 
Tenslotte vragen wij uw aandacht voor de recente afsluiting van het natuurgebied “Peppel 
Enk”. Veel bewoners wandelen daar veelal in combinatie met een wandeling over de 
”Koeheuvels”. Hekken zijn geplaatst en verbodsbordjes geplaatst. Is de gemeente hiervan op 
de hoogte en is de gemeente met ons van mening dat het afsluiten van zo’n natuurgebied 
niet past binnen het streven naar toegankelijkheid van de natuur in ons dorp? Wij hopen dat 
toestanden zoals bij het Henschotermeer voorkomen kunnen worden door een proactieve 
houding van de gemeente, die daarmee de belangen van de inwoners naar behoren 
behartigt. 
Graag vernemen wij per omgaande uw reactie en de door ons gevraagde informatie. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de Vereniging Bewonersbelangen Maarn Maarsbergen 
Rinnie van der Horst 
Voorzitter 


