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Onderwerp: inspraakavond MFA Maarn 

 
Beste, 

 

Gisteren werd het plan bekend over de toekomstige MFA in Maarn met daarin de beide basisscholen, 

kinderopvang, dorpshuis, bibliotheek en sportaccommodatie. En nieuw toe te voegen woningen. Dit 

dossier kent een aanloop van zeer veel jaren, gezien de centrale positie in het dorp, de impact voor alle 

inwoners van Maarn en Maarsbergen en het aantal betrokken partijen. Nu is gisteren bekend geworden 

dat de inspraakavond hiervoor op 8 mei as is. Dat is denk ik voor iedereen aannemelijk een te korte 

termijn. Het is op dit moment vakantieperiode voor de scholen, die beginnen maandag as en hebben dus 

slechts 2 dagen om hun ouders hierop te attenderen. (een gegeven dat me nogal van belang lijkt 

aangezien een van  beide scholen een verenigingsstructuur kent met ouderbestuur). en nu ben ik geen 

voetballiefhebber, maar het was bij het vaststellen van de datum al wel bekend dat er een belangrijke 

voetbalwedstrijd van Ajax is. 

 

Gelet op de lange voorgeschiedenis lijkt me dit overigens ook een te korte termijn. Ik snap dat dit te 

maken heeft met een eventueel besluitvormingsproces voor het zomerreces van de Raad in combinatie 

met het huidige bezuinigingsproces van het College van B&W, maar dat zou toch ook wel cru zijn om 

hierbij de boventoon te laten voeren. Kortom ik richt me tot u om te vragen op welke manier er om uitstel 

van deze avond kan worden gevraagd en om u het signaal te geven dat snelheid bij dit dossier nooit van 

toepassing is geweest en het ongepast lijkt dit op dit cruciale moment wel te doen. En daarbij hebben we 

net te maken gehad met een inspraakavond over het terrassenbeleid die last minute uitgesteld moest 

worden omdat toch niet alle belanghebbenden aanwezig konden zijn en de enquete van de gemeente 

inzake de bezuinigingen moest uiteindelijk ook langer worden uitgezet onder druk van inwoners en 

maatschappelijk middenveld. 

Overigens saillant detail in dit project is dat het College er al vanuit gaat dat realisatie van het project pas 

over een paar jaar plaatsvindt. Gegeven de veranderende inwonerssamenstelling met directe 

consequenties voor het aantal leerlingen kan in dat geval de planvorming worden aangepast op de dan 

geldende situatie. 

 

Ik hoor graag uw reactie. 

 

Met vriendelijke groet, 

 


