
Kies voor onze kinderen 
 

Mijn naam is Maartje van Dijk. Ik sta hier als moeder van kinderen op de Meent en spreek voor mijn 

kinderen, hun vriendjes en de kinderen die hopelijk na hen zullen komen. Ik maak me ernstig zorgen 

om het uitgeklede MFA plan dat ik onder ogen kreeg.  De kinderen zijn hierin de dupe van het beleid 

van de gemeente.  

Een belangrijke reden voor de ouders van nu en toekomstige ouders om naar Maarn te komen zijn 

de ruimte, het groen en de sociale cohesie.  Dat zijn precies de dingen die in dit plan letterlijk de 

ruimte hadden moeten krijgen. Het is hier heerlijk wonen. Dat moeten we koesteren, en niet kapot 

bezuinigen.  

Ik maak me zorgen om onze kinderen. Om hun veiligheid tijdens en na het bouwen gezien de enorme 

verkeerstoename en de beperkte ruimte. Maar vooral  om hun toekomstig welzijn gezien de 

beperkte speel- en sportruimte en het ontbreken van goede plannen voor groenvoorziening. Daar 

snap ik niets van. Een geslaagde dag voor mij als moeder is als mijn kinderen zoals daarstraks 

thuiskomen met blozende wangen, takjes in het haar omdat ze lekker in de bosjes gerend en 

gespeeld hebben.  

Door de wethouder wordt nog steeds een lage leerlingenprognose gehanteerd. Ook zet zij in op het 

minimum waar een kind in Nederland bij wet recht op heeft. Deze combinatie leidt tot een reductie 

tot op of onder het wettelijk minimum van de speel- en leefplek waar onze kinderen de hele dag zijn. 

Het gaat hier namelijk om schooltijd evenals voor- en naschoolse opvang. Dit gaat leiden tot een van 

de volgende scenario’s. Het eerste scenario is dat onze kinderen op een minuscuul, betegeld 

schoolpleintje staan met mogelijk een container of hal als lokaal, en dat terwijl we net zo blij zijn en 

ervoor gekozen hebben om in een ruim dorp als Maarn te wonen. Het tweede scenario is dat we 

eerst het oudere kind in Maarn naar school brengen om vervolgens de jongste naar Maarsbergen te 

moeten brengen omdat er in het eigen dorp geen plek meer is voor onze eigen kinderen omdat de 

gemeente kiest om niet te investeren in onze kinderen. 

Mijn verzoek is; “pas het MFA plan aan en geef de kinderen letterlijk en figuurlijk de groene ruimte 

waar ze recht op hebben. Kies voor onze kinderen!” 

 


