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Geacht dorpsraadlid, 

 
De startbijeenkomst en de eerste ledenavond waren drukbezochte avonden. Dat Maarsbergen een eigen identiteit 
heeft staat voor mij daarom wel vast. Op de ledenavond zijn onderwerpen benoemd die aandacht nodig hebben. Het 
blijkt dat het niet altijd gaat over de wat meer abstracte dingen en de politiek. Wat rond de deur gebeurt raakt en zie 
je direct. Veiligheid, groenvoorzieningen, de plaats van de bushalte, verkrotting van de Bloemheuvel, de 
ondertunneling, de inrichting van het toekomstige Kerkplein, maar ook het ontbreken van een plaats om elkaar te 
ontmoeten.  
 
In deze informatiebrief lees je over de ontwikkelingen en activiteiten van de afgelopen tijd.  
Ik kijk er naar uit om samen met de leden steeds meer richting te bepalen aan de dorpsraadkoers en invulling te 
geven aan het verbeteren van de leefomgeving via de keuzes die we maken. 
 
Wout Karelse 
Voorzitter 
 

 
Vaststelling focuspunten door leden 
Tijdens de ledenavond van 28 januari hebben de leden in 
werkgroepen richting bepaald voor de Dorpsraad. Daarin 
kunnen drie focuspunten worden onderscheiden: sociale 
cohesie (ontmoeting), (verkeers)veiligheid en aanzicht 
van ons dorp.  
 

  
Portefeuilleverdeling bestuursleden 
Alle bestuursleden hebben een portefeuille 
toegewezen gekregen. Op deze manier is er altijd een 
aanspreekpunt voor onderwerpen die het dorp en 
haar inwoners aangaan. De portefeuilleverdeling is te 
vinden op de website. 

Straatcontactpersonen 
Inmiddels zijn er negen personen geworven uit 
verschillende gebieden in Maarsbergen als luisterend 
oor. Zij staan in  contact met het bestuur om signalen 
vanuit de straten en gebieden tijdig onder de aandacht te 
brengen. Deze straatcontactpersonen spelen een 
belangrijke rol in de vorming van meningen en 
statements van de Dorpsraad. Als u ook graag iets wilt 
betekenen voor onze vereniging, stuurt u dan een e-mail 
naar bestuur@dorpsraadmaarsbergen.nl. 
 

Project Ondertunneling  
De Dorpsraad heeft naar alle informatieavonden een  
vertegenwoordiging afgevaardigd om acte de présence 
te geven en het dorpsraadgeluid te laten horen. 
 
Ook zit de Dorpsraad aan tafel bij het Q-team waar 
een adviesplan wordt opgesteld over de inrichting van 
het nieuwe dorpsplein. 
 

Keukentafelgesprek toekomst van Maarsbergen  
Onder leiding van planoloog en stedenbouwkundige  
Peter van der Velpen zijn de straatcontactpersonen en 
sleutelfiguren in gesprek gegaan over hoe de Dorpsraad 
invloed kan uitoefenen in de plan- en besluitvorming over 
Maarsbergen. Dit gesprek was de opmaat voor een 
bredere discussie waarbij alle leden worden betrokken.  
 
De kern van Peters betoog is dat je het meeste bereikt 
door te redeneren vanuit je eigen (kleinere) leefomgeving 
en daar initiatieven neemt, om zo steeds groter te gaan 
denken. Zo  maak je andere partijen ook enthousiaster. 
Een voorbeeld is het organiseren van een 
straatschoonmaak. 

‘Knip’ in de Haarweg en andere verkeerssituaties 
Natuurlijk ontbraken we niet bij de informatieavond 
over het nieuwe bedrijventerrein en het verbod op 
vrachtverkeer over de Haarweg.  
 
Met ‘de knip’ wordt overigens geen fysieke afsluiting 
gerealiseerd,  maar worden er borden geplaatst 
waarbij handhaving nodig is. We houden goed in de 
gaten dat de afsluiting goed wordt aangegeven en dat 
er daadwerkelijk geen vrachtauto’s meer door ons 
dorp denderen.  
Ook heeft de kruising van de Marezhof en de Haarweg 
onze aandacht, waar de voorrangssituatie erg 
onduidelijk is. 
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Digitale communicatie 
Ook op digitaal gebied zat de Dorpsraad niet stil. Zo is er 
een website (dorpsraadmaarsbergen.nl) ontwikkeld en 
worden ook de sociale media benut. Volg ons op twitter 
via @verenigingM en op LinkedIn via Dorpsraad 
Maarsbergen. 
 

Verkrotting Bloemheuvel 
De Dorpsraad is in gesprek met de eigenaar van de 
Bloemheuvel om te bezien hoe we als dorpsraad 
kunnen bijdragen aan het verder ontwikkelen van het 
gebied, en om meer informatie te krijgen over de 
actuele stand van zaken. 

Statuten en huishoudelijk reglement 
Met enorm veel dank aan kadidaat-notaris mw. Mr. 
Stephanie van Eck-Vernooij van Heuvelrug Notarissen 
heeft de Dorpsraad de statuten en het Huishoudelijk 
Reglement opgesteld, ondertekend en gepresenteerd. 
Deze documenten zijn te downloaden via de website. 

Enquête bezuinigingen 
Naast de individuele mogelijkheid om als inwoner bij 
de gemeente aan te geven hoe de bezuinigingsdruk 
verdeeld moet worden, hebben de dorpsraadleden 
nog een extra kans gekregen waardoor de Dorpsraad 
een éénduidig geluid kan uitdragen richting de 
gemeente. 
 

Bloembakken 
Een van de focuspunten is aanzicht van het dorp. Vroeger 
werd het dorp opgefleurd met bloembakken. Dat was 
een fraai gezicht, maar wegens diverse redenen zijn de 
bloembakken verdwenen.  Daar is iets aan gedaan! 
Samen met de gemeente is onderzocht wat 
mogelijkheden zijn om deze oude luister te herstellen 
met een prachtige uitkomst: de bloembakken komen 
weer terug! Dit maal extra stevig en solide. De bakken 
levert de gemeente, de vulling wordt gesubsidieerd via 
de groene vouchersubsidie vanuit de provincie. Het 
onderhoud aan de planten wordt gedaan door de 
bewoners zelf. 
 

Bushalte 
De Dorpsraad heeft haar zorgen geuit over de 
verplaatsing van bushaltes richting Woudenberg. De  
loopafstand wordt voor de meeste inwoners flink 
vergroot. Daarnaast is de nieuw aangewezen plaats 
ook nog eens onlogisch: te ver buiten dorpskern, zeker 
als er een dorpsplein is. Dat is niet goed voor 
nieuwbouw en al helemaal niet voor de mensen die 
werken op  de Ambachtsweg. Daarom heeft de 
plaatsing van de nieuwe bushalte onze volle aandacht. 
 

Dorpsberaad 
De Dorpsraad presenteert zich ook nadrukkelijk bij 
andere verenigingen. Zoals in het Dorpsberaad, waar 
instanties en verenigingen met elkaar kennis delen. De 
Dorpsraad heeft initiatief genomen om een avond te 
organiseren waarbij lokale instanties en verenigingen met 
elkaar nadenken over communicatie en het betrekken 
van de leden. 

Picknicktafel 
Onderlinge ontmoeting, daar maakt de Dorpsraad zich 
hard voor. Samen met de gemeente is daarom 
gekeken hoe op korte termijn hier een eerste aanzet 
voor gegeven kon worden. Het idee: een picknicktafel 
waarbij ouders, opa’s en oma’s van spelende kinderen 
elkaar kunnen ontmoeten. De picknicktafel is geplaatst 
bij de speeltuin op de Marezhof.  
 

 

 
Ledenavond in het najaar 
In het najaar wordt de volgende ledenbijeenkomst 
georganiseerd. Op deze avond denken we samen verder 
na over de koers van de Dorpsraad en hoe daar verder 
handen en voeten aan te geven. Inmiddels zijn er al een 
hoop plannen en initiatieven. Ook wordt dan de datum 
voor de eerste Algemene Ledenvergadering bepaald.  
 
Nieuwe leden 
De Dorpsraad is flink op stoom en boekt steeds meer 
resultaat. Hoe meer inwoners zich verbinden aan de 
Dorpsraad, hoe meer effect onze vereniging heeft. 
Daarom zijn nieuwe leden altijd welkom. Is uw buurman 
of –vrouw al lid? Aanmelden kan via 
bestuur@dorpsraadmaarsbergen.nl. 

  

 


