
 
Bijdrage van de vereniging Vrienden Dorpshuis De Twee Marken – 20 mei 2019 
  

• Inbreng van  namens de Vereniging Vrienden Dorpshuis De Twee Marken.  

• Er is veel te zeggen in korte tijd. Deze inbreng is puntsgewijs. 

• Het gaat hier om een belangrijke zaak. Om de leefbaarheid van ons dorp. Voor basale 

voorzieningen voor een levendige gemeenschap. Wat nu wordt besloten heeft grote 

consequenties. De financiële situatie stelt kaders, maar dit gaat verder. U beslist ook over de 

toekomst van onze gemeenschap. Ik wens u wijsheid in uw besluitvorming. Daar kunnen we 

bij helpen.  

• Het dorpshuis, de sporthal en de bibliotheek gaan veel mensen aan het hart. Er is ondanks de 

beperkte communicatie veel onrust. Dit raakt ons dorp. De meer dan 200 leden van de 

vereniging Vrienden Dorpshuis De Twee Marken maken deel uit van die betrokkenheid. 

• Wij roepen de raadsleden en het bestuur op om samen met de inwoners van Maarn en 

betrokkenen te zoeken naar een goede oplossing en zorgvuldige besluitvorming.  

• Uit de statuten van de vereniging: de Vereniging staat op de bres voor het behoud van de 

dorpshuisfunctie. Laagdrempelig, voor alle generaties, voor ontmoeting, voor inspiratie, voor 

gemeenschap. Daar maken een bibliotheek die van deze tijd is en een volwaardige sporthal 

onderdeel van uit. 

• We gaan uit van de feitelijke recente toezeggingen van de gemeente. In februari nog heeft 

het bestuur een brief gestuurd aan de oud-voorzitter van de vereniging, waarin is gesteld, er 

volgen nu citaten: “Het rapport van Pentha Rho Nieuwbouw MFA vormt de basis op weg 

naar een positief raadbesluit.”  

• Het rapport van bureau Pentha Rho is van oktober 2017. De gewenste MFA voor Maarn 

wordt omschreven met onder andere het dorpshuis, de scholen, de bibliotheek, de sporthal 

en ruimte voor cursussen en uitvoeringen. Kortom een gebouw om te sporten, te leren en 

vooral om te ontmoeten. De sporthal in de huidige vorm blijft ongewijzigd. Met ook 

oppervlakte voor de bibliotheek. De gemeente als eigenaar van het gebouw, net als bij MFA 

de Binder. Duurzaamheid als uitgangspunt. Met voor en door Maarn. Dat staat er allemaal 

gewoon. We houden u aan uw woord. 

• Er nu ligt er een heel ander voorstel, met grove afwijkingen en veel vragen, om er een paar te 

noemen: 

o Maximaal twee gymzalen, geen sporthal volgens de gebruikelijke normen van NOC-

NSF! 

o Geen ruimte voor een bibliotheek! 

 

                                                                                                                                               ZOZ 



o Privaat eigendom? 

o Vragen over financiering: de stichting betaalt € 10.000 OZB-belasting! 

o Hoe worden dorpshuizen, sporthallen en bibliotheken elders ondersteund? Hoe staat 

het met rechtsgelijkheid? 

o De sporthal is niet zoals in het voorstel wordt gesteld 40 jaar oud, maar is in 1990 

gebouwd. Is het duurzaam om zo snel te slopen? 

o Waarop zijn de aannames technisch en financieel inzake de sporthal gebaseerd? 

o Waarom ligt er nu zo’n afwijkend voorstel? 

o Hoe zijn partijen betrokken? 

• Er is als gesteld onrust, omdat deze plannen onverwacht komen, veel vragen oproepen en 

niet tegemoet komen aan wensen. Hier moet een slag gemaakt worden.  

• Het is niet voor niets dat meer dan 1000 bewoners voor de bieb opkomen. Het is niet voor 

niets dat de sporters en sportverenigingen in het geweer komen.  

• Het zou armoedig zijn als deze voorzieningen niet in Maarn zijn, voor ons, maar zeker voor 

toekomstige generaties. Maarn heeft een gemêleerde bevolking. Het is een kern waar 

gezinnen met jonge kinderen graag komen wonen. Dat weten we allemaal. Eindelijk wordt 

dat in de voorspellingen deels meegenomen. Hoe kortzichtig is het als de sporthal dan 

kleiner wordt. Hoe kortzichtig is het als er geen moderne bibliotheek is. 

• Vergelijking met andere kernen van dezelfde omvang is gênant. In de gemeente, in de 

provincie, in het land, in Europa. Noem een zelfstandige kern van deze grootte zonder deze 

voorzieningen. We willen een volwaardige sporthal, een bibliotheek en ontmoetingsruimten. 

We wonen toch niet aan de verkeerde kant van de Heuvelrug? En we waren een 

dorpsgemeente die de zaakjes goed op orde had. 

• We zijn hierdoor overvallen. We hebben echter ook een oplossing. U ziet vanavond hoe de 

bewoners erbij betrokken zijn. Dit is de energieke samenleving. Wij willen meedoen en 

meedenken.  

• Onze vereniging kan hiervoor een goed platform bieden. Dat is namelijk de reden van 

bestaan van de vereniging. We roepen verschillende partijen en mensen op zich te verenigen 

en te melden. De vereniging biedt hiervoor graag gelegenheid en basis. Dat versterkt de 

vereniging ook, die kan dat gebruiken. Dit is de tijd voor een nieuwe start.  

• Dat betekent dat u als raad en als bestuur hiervoor de ruimte moet bieden en nu niet moet 

instemmen met dit onvoldoende onderbouwde voorstel, dat niet kan rekenen op draagvlak. 

• Laat de stichting daarbij niet bungelen, steun die. De stichting heeft steeds aan u 

verantwoording afgelegd, dus u bent mede verantwoordelijk. Daarom: Los dit op. 

 

 


