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Geachte griffie, statenleden, gedeputeerden en commissieleden, 
  
Als Dorpsraad Maarsbergen brengen wij graag onze haast onder uw aandacht. 
Wij zijn op de hoogte van het feit dat er een paar Maarsbergers zijn die keer op keer bezwaar maken en allerlei 
details uitventen, veranderingen voorstellen die geen enkel draagvlak kennen en waar aanwonenden en/of 
belanghebbenden zelfs geen weet van hebben en ook niets gevraagd werd. 
  
Als Dorpsraadsbestuur worden wij bijna iedere dag gevraagd: ‘Wanneer wordt er nu eens eindelijk begonnen? Er 
wordt al zolang gepraat en het wordt alleen maar drukker in Maarsbergen.’ 
Daarom vragen wij graag uw aandacht voor uw in grote meerderheid genomen besluit en delen wij ons standpunt 
nogmaals aangaande de voortgang van de ondertunneling.  
  
Met vriendelijke groet, 
  
Wout Karelse 
Voorzitter Dorpsraad Maarsbergen 
  
  
Geen verdere vertraging, schop in de grond!  
10 jaar praten is genoeg 
  
  
De Dorpsraad steunt het besluit voor de Westvariant met gesloten Tuindorpweg. Zo maken we een echt 
dorpscentrum zonder dampend verkeer. 
Daarom wil de Dorpsraad:  

·         DUIDELIJKHEID EN VOORTGANG 
Er is 6 jaar lang gesproken en uitgesteld. De besluiten zijn geweest. Nu is het tijd voor de uitvoering. Het wordt 
alsmaar drukker in het dorp. 
  

·         HAAST MAKEN 
Het is tijd voor de schop in de grond. De tijd van discussiëren over details is nu wel geweest. 
  

·         EXTRA AANDACHT 
Een overkapping voor de Engweg als dat nodig blijkt. Optimalisering van de geluidswering is uitstekend. 

  
·         JUISTE KEUZE 

Behalve de leden van de Dorpsraad wil ook het overgrote deel van de inwoners de Westvariant. 
Tegengeluiden over de Westvariant komen ons vrijwel nooit ter ore. 
  

·         BEWONERS GEHOORD 
Het besluit voor een gesloten Tuindorpweg is een goed besluit. Het zorgt voor ruimte en rust in het 

gehele centrum. Daar kijken wij ontzettend naar uit met elkaar. 
  

·         AANDACHT VOOR DE FIETSER 
De fietsers behouden de kortste en veiligste weg naar Maarn en vice versa. 

  
·         SNEL EN MAKKELIJK 

Auto’s kunnen via de royale rotonde veel sneller dan nu Maarn bereiken en andersom. Deskundigen moeten 
beoordelen of en hoe het verkeerskundig optimaal gemaakt kan worden. 
  

·         LOGISCHE PLAATS VOOR OPENBAAR VERVOER 
De bushalte moet gewoon bij de rotonde in het centrum komen, en niet buiten het dorp. 
  

·         ONDERTUNNELING IS GEEN HOBBY 
Enkele individuen, zonder noemenswaardige bekendheid en draagvlak in het dorp, traineren al jaren de 
ondertunneling. De inwoners van Maarsbergen zijn daar de dupe van. Dit moet stoppen. 
  

·         OPSCHIETEN NU 
Kortom: stop de discussie, stop de verkeersproblematiek, aan de slag! 
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