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Geachte gemeenteraadsleden,

Namens Harmonieorkest Manderen willen wij graag gebruik maken van de mogelijkheid om een
schriftelijke bijdrage te leveren op de uitgangspunten gebiedsontwikkeling Breeschotenlaan en
Trompplein inclusief MFA Maarn.

Wijzien geen muziek in het planl

Tijdens de informatieavond heeft wethouder Broekhuis toegelicht dat het uitgangspunt is dat in de
nieuwe MFA Maarn de functie van dorpshuis blijft bestaan en dat zowel sportieve als culturele
evenementen ook na de nieuwbouw plaats kunnen vinden in de nieuw te bouwen locatie. Het plan
gaat uit van een verkleining van de sporthal. De wethouder kan volgens ons niet volhouden dat
dezelfde functies behouden blijven in de nieuwe locatie en we lichten hieronder toe waarom niet.

We gebruiken de huidige sporthal voor diverse concerten, bijeenkomsten en culturele evenementen.
Daar komen bij regelmaat circa 500 mensen op af. We verbinden dorpsbewoners en bezorgen
mensen veel plezier. Daarbij zetten we actief in op een breed publiek, zoals onze kindermatinee in
november jl, waar zo'n 500 toeschouwers waren. Ditzelfde aantal komt bij de jaarlijkse
Kerstsamenzang. Bij onze reguliere concerten (tweemaal per jaar) komen circa 250 bezoekers.

Verder wordt de sporthal gebruikt voor een tweejaarlijks klassiek concert en voor een Promsconcert.
Dit evenement wordt georganiseerd door en voor het dorp Maarn. ledereen uit Maarn die muziek
maakt, zingt of een instrument bespeelt, wordt uitgenodigd om mee te doen. Dit jaar zijn er naast
Harmonieorkest nog 20 muzikanten en bestaat het koor totaal uit 54 leden. Dit zijn meer dan 100
m uzikanten/koorleden I

Wethouder Broekhuis kan de belofte van functiebehoud volgens ons niet waarmaken. Wij zijn van
mening dat onze locatie voor concerten, dus ook de locatie voor verbinding en saamhorigheid,
wegvalt als de sporthal verkleind wordt. Dit kan niet gebeuren! Onze concerten zijn voor iedereen vrij
toegankelijk, laagdrempeligheid is voor ons een belangrijk uitgangspunt. We zijn een Maarnse
vereniging en willen dus ook voor Maarns publiek optreden!.

Wij doen een dringend beroep op u om de sporthal met de omvang van nu te behouden, zodat wij
onze concerten kunnen geven en de bewoners van het dorp mee kunnen laten genieten van onze
muzikale evenementen.

Met vriendelijke groet,

Namens Harmonieorkest Manderen

voorzitter




