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Leanne Verbeek

Van: GUH-Griffie

Onderwerp: FW: bericht voor alle Gemeenteraadsleden van de Utrechtse Heuvelrug /verzoek 

inzake het BOB traject "Uitgangspunten gebiedsontwikkelingBreeschotenlaan en 

Trompplein, inclusief MFA Maarn"

Urgentie: Hoog

Als eerder verzonden: 7 mei  

 

Geachte leden van de Raad,  

 

In navolging van de bekendmaking van het Raadsvoorstel: “Uitgangspunten gebiedsontwikkeling Breeschotenlaan 

en Tromplein, inclusief MFA Maarn” op 1 mei 2019 bereiken ons, de BBOT (de vertegenwoordiging van de 

bewonersbelangen omwonenden Trompplein te Maarn) vanuit onze achterban kritische geluiden. Het betreft hier 

de plotselinge bekendmaking van dit raadsvoorstel, maar belangrijker nog: de korte tijdspanne waarin dit proces tot 

besluitvorming moet plaatsvinden. 

De bekendmaking heeft plaatsgevonden midden in de schoolvakantie, waardoor veel mensen pas laat geïnformeerd 

zijn. Daarnaast is de informatieavond op 8 mei aanstaande met onvoldoende nadruk gepubliceerd, zeer kort na de 

bekendmaking van het raadsvoorstel en zeer kort voorafgaand aan de beeldvormende vergadering op 20 mei. 

Hierdoor is het niet voor iedereen mogelijk om op de informatieavond aanwezig te kunnen zijn en voldoende 

voorbereid te kunnen zijn eventuele input te kunnen geven op de beeldvormende vergadering van 20 mei. De 

opvolgende oordeelsvormende verdering is op 3 juni, kort na Hemelvaartsdag (30 mei), en net na het lange 

Pinksterweekend 9+10juni) is op 13 juni de besluitvorming.  

Door deze planning ontstaat bij onze achterban het beeld dat de snelheid om het raadsvoorstel behandeld te krijgen 

(voor de zomer) belangrijker is dan een zorgvuldige procedure om tot een goed besluit te kunnen komen.  

Wij als BBOT verzoeken dan ook tot een aanpassing van de planning van het BOB-traject voor “gebiedsontwikkeling 

Breeschotenlaan en Tromplein, inclusief MFA Maarn”, waarbij een zorgvuldige afweging gewaarborgd zal kunnen 

worden en waarbij betrokkenen zich serieus genomen voelen.  

Met vriendelijke groet, 

Namens de BBOT 

 

 

 

 

 

 

Onderwerp: bericht voor alle Gemeenteraadsleden van de Utrechtse Heuvelrug /verzoek inzake het BOB traject 

"Uitgangspunten gebiedsontwikkelingBreeschotenlaan en Trompplein, inclusief MFA Maarn" 

 

Geachte heer Hooghiemstra,  

In navolging van de bekendmaking van het Raadsvoorstel: “Uitgangspunten gebiedsontwikkeling Breeschotenlaan 

en Tromplein, inclusief MFA Maarn” op 1 mei 2019 bereiken ons, de BBOT (de vertegenwoordiging van de 

bewonersbelangen omwonenden Trompplein te Maarn) vanuit onze achterban kritische geluiden. Het betreft hier 

de plotselinge bekendmaking van dit raadsvoorstel, maar belangrijker nog: de korte tijdspanne waarin dit proces tot 

besluitvorming moet plaatsvinden. 
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De bekendmaking heeft plaatsgevonden midden in de schoolvakantie, waardoor veel mensen pas laat geïnformeerd 

zijn. Daarnaast is de informatieavond op 8 mei aanstaande met onvoldoende nadruk gepubliceerd, zeer kort na de 

bekendmaking van het raadsvoorstel en zeer kort voorafgaand aan de beeldvormende vergadering op 20 mei. 

Hierdoor is het niet voor iedereen mogelijk om op de informatieavond aanwezig te kunnen zijn en voldoende 

voorbereid te kunnen zijn eventuele input te kunnen geven op de beeldvormende vergadering van 20 mei. De 

opvolgende oordeelsvormende verdering is op 3 juni, kort na Hemelvaartsdag (30 mei), en net na het lange 

Pinksterweekend 9+10juni) is op 13 juni de besluitvorming.  

Door deze planning ontstaat bij onze achterban het beeld dat de snelheid om het raadsvoorstel behandeld te krijgen 

(voor de zomer) belangrijker is dan een zorgvuldige procedure om tot een goed besluit te kunnen komen.  

Wij als BBOT verzoeken dan ook tot een aanpassing van de planning van het BOB-traject voor “gebiedsontwikkeling 

Breeschotenlaan en Tromplein, inclusief MFA Maarn”, waarbij een zorgvuldige afweging gewaarborgd zal kunnen 

worden en waarbij betrokkenen zich serieus genomen voelen.  

Er vanuit gaande dat u zorgdraagt voor de verspreiding daarvan verzoek ik u vriendelijk mij een bevestiging van de 

ontvangst van deze mail te sturen. 

Met vriendelijke groet, 

Namens de BBOT 

 

 


