
                , bezorgd burger van Maarn 

 

Voor de leefbaarheid van Maarn is een goed dorpshuis van groot belang. Wij sporten hier wekelijks, 

gaan hier naar onze verenigingen, bijna 1000 bewoners nemen hier deel aan volwaardige cursussen 

gedragen door veel vrijwilligers, ontmoeten elkaar in de pauzes en gaan naar afloop wat drinken en 

gezellig bijkletsen zowel overdag als in de avond. Kinderen en volwassenen ontmoeten elkaar in de 

bibliotheek, er worden manifestaties gehouden. 

 

 Het maakt ons dorp tot een echte levende gemeenschap. 

 

U, beste gemeenteraadsleden hebt er voor gezorgd dat er in de andere dorpen  goede dorpshuizen en 

sportzalen zijn verschenen, Hulde daarvoor. 

Wij, de Maarnse bewoners, hebben altijd netjes meebetaald aan die goede voorzieningen in de 

andere dorpen 

Vanavond bent u hier om een oordeel te kunnen vormen over de behoefte van Maarn voor een goed 

MFA en dus ook een goed dorpshuis en een volwaardige sportzaal. 

 

In het begin van dit jaar heb ik u toegesproken in de gemeenteraad over mijn zorgen over het 

toekomstige dorpshuis in Maarn. 

Na afloop nodigde wethouder Chantal Broekhuis mij uit voor een gesprek. 

Het werd een plezierig en goed gesprek waarbij zij mij beloofde dat er ook in Maarn iets goeds zou 

verrijzen waar zij zich volledig voor zou inzetten, “Mijnheer Hendriks”, zei zij,” het wordt echt 

geen kneuzenhok. 

 

In het onderzoeksrapport eind 2017 van Penta-Rho werd aangegeven dat het dorpshuis terug moest 

naar netto 1400 m2, bruto 2000 m2 en dat de sportzaal zou kunnen blijven bestaan door deze te 

optimaliseren. 

Er zouden ook wat huizen gebouwd moeten worden om het MFA mogelijk te maken. 

 

9 mei gaf wethouder Chantal Broekhuis duidelijke informatie over wat haar plannen zijn voor 

Maarn.  De daar aanwezige inwoners van Maarn, bijna 150 mensen, voelden zich na de 

bekendmaking niet serieus genomen. 

Een piepklein dorpshuis en geen sportzaal en vooral heel veel huizen. 

Geen 1400 m2  maar 500 tot 1000 m2.  

Wethouder Chantal had gelijk het wordt  

                                                               

 geen kneuzenhok maar nu een kabouterhokje 
 

 

Ik ben teleurgesteld in deze plannen van de wethouder. Op deze manier krijgen wij als enig dorp 

geen sportzaal meer en komen de verenigingen zo volwaardige ruimtes tekort. 

Misschien komt wethouder Chantal Broekhuis vanavond tot een voor Maarn positiever inzicht. 

Maar ik hoop gemeenteraadsleden dat u in ieder geval ook voor de Maarnse bevolking tot een 

eerlijke besluitvorming over een volwaardig dorpshuis met een sportzaal zal komen. 

  


