
 
Gemeenteraadsverkiezingen 2022  
 
Standpunten over Maarn & Maarsbergen 

 
 
1. Dorpshuis/MFA 

1.1. Bent u het met ons eens dat volledige informatie (o.a. over de verkoop van de Twee 
Marken) vanuit de gemeentelijke organisatie een voorwaarde is om het co-creatieproces 
DoeMaarnMee te laten slagen?  

1.2. Momenteel is de gemeente eigenaar van de Twee Marken. Is uw partij van mening dat de 
gemeente eigenaar moet blijven van de Twee Marken en daardoor mede 
verantwoordelijkheid neemt voor de exploitatie nu en in de toekomst? 

 
2. Tuindorp 

2.1. Ziet uw partij een rol weggelegd voor de gemeente om Tuindorp in zijn huidige staat te 
behouden?  

2.2. Indien ja, welke rol kan de gemeente hierin spelen? 
2.3. Is de status ‘gemeentelijk monument’ voor uw partij onaantastbaar? 
 

3. Woningbouw 
De vitaliteit van Maarn & Maarsbergen moet behouden blijven. Met dit uitgangspunt in 
gedachten:  
3.1. Acht uw partij het noodzakelijk om woningen te bouwen bovenop de nog te realiseren 

locaties als Jacob van Wassenaarlaan, drukkerij VandenBerg, Meubin/Plattenberg en 
voormalig bedrijventerrein Maarsbergen? 

3.2. Is uw partij bereid natuur in te leveren voor woningbouw noord van Maarsbergen? 
3.3. Wat zijn uw doelstellingen in aantallen woningen voor de komende vier jaren in de 

categorieën starterswoningen, seniorenwoningen en sociale huurwoningen? 
 

4. Recreatie/Henschotermeer 
De recreatiedruk (aantal recreanten) en het woongenot van de eigen inwoners moeten in 
balans zijn. Met dit uitgangspunt in gedachten: 
4.1. Vindt uw partij dat deze balans op dit moment in evenwicht is? 
4.2. Wat gaat uw partij doen om deze balans in evenwicht te houden c.q. te herstellen?  

 
5. Duurzaamheid 

5.1. In de RES 1.0 heeft de raad een voorkeur uitgesproken om het gebied tussen spoor en A12 
en de geluidsschermen te voorzien van zonnepanelen. Wat is het plan van uw partij om dit 
concreet te maken? 

5.2. Welk standpunt hanteert uw partij om de hoogspanningsleidingen ondergronds te brengen 
in Maarn en binnen hoeveel jaar moet dit gebeurd zijn? 
 

6. Participatie inwoners 
6.1. Hoe ziet uw partij de participatie met de inwoners van de verschillende dorpen vanuit het 

dorpsgericht werken? 
 

7. Dorpshart Maarsbergen na ondertunneling 
7.1. Bent u van mening dat de gemeente deel moet nemen aan de financiering hiervan? 


