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Beste Statenleden,
Bij ons in Maarsbergen speelt nog van alles, .... Zo hebben we sinds kort een Dorpsraad i.o. die
graag wil spreken namens heel Maarsbergen, Op zich een heel goed idee, maar als het merendeel
van het bestuur in het projectgebied woont, - met name de Woudenbergseweg - kun je niet
spreken van een onafhankelijke dorpsraad en menen dat je namens het het hele dorp spreekt. Er
is simpel gezegd een te groot eigen belang in het geding. Voorheen was de naam van dit clubje
"Gezond Maarsbergen" maar daar hadden de meeste mensen hun buik welvan vol,.. Het zijn
dezelfde mensen en spreken zeker niet namens heel Maarsbergen, en al helemaal niet namens
de Engweg.

ìlllii maken ons zorgen!
Na een democratisch genomen besluit hebben wij, als bewoners van de Engweg, ons erbij
neergelegd dat de Westvariant bij ons voor de deur komt te liggen.
Dit besluít is genomen op basis van toezeggingen en beloftes die gedaan zijn gaande dit
proces, door stuurgroep, projectteam, gemeenteraad, en klankbordgroep vergaderingen en door
U zelf, zodat de Engweg maximaalgecompenseerd gaat worden, met natuurlijk minimaal de
wetteliike mitigerende maatregelen maar ook met de boven wettelijke mitigerende

maatregelen.
Op 11 april 2018 j.l. werden wij uitgenodigd door het projectteam in de Weistaar in Maarsbergen
om een wensenliistje in te vullen en daar is gehoor aan gegeven, bovenaan ingevuld op ons lijstje
stond namelijk een overkluizing op de tunnelbak, net zo'n overkluizing als bij Soesterberg
aangelegd is.
13 sept 2018 j.l.werden we weer uitgenodigd maar nu bij de l-a Place Maarsbergen om door
middel van 2 stickers te plakken een keuze te maken op de tekeningen die voor ons op tafel lagen
met 3 opties.

Maar wat schetste onze verbazing!!!
Bij de overkluizing stond in rood met grote letters,

"mogelijk niet haalbaar"
Daar zakte ons broek vanaf, en dachten, daar gaan we weer!!l!!

Als Engwegbewoners hebben we maar 1 sticker geplakt, onze sticker met nummer
overkluizing geplakt,
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bij de

Op 6 november 2018 j.l. in de Twee Marken te Maarn kregen we te horen dat de West Variant 15,2
miljoen duurder gaat worden,.... wat een geld, .....en wat is hier gebeurd, dit is het zoveelste
konijn uit de hoge hoed !!
Als de spoorwegonderdoorgang 15,2 miljoen duurder wordt, betekend dit dan dat deze variant
veelte duur wordt en dus niet haalbaar?
Dan maar weer terug naar het oorspronkelíjke Dorpsplan!!

Maar wat ons toen echt zorgde baarde.....
Er werdt op deze avond in de Twee Marken ook gesuggereerd door de Gedeputeerde Straat dat
het eerst nog moet blijken of er bij de Engweg wel maatregelen nodig zijn? Pardon.... Dat is dus
helemaal niet maximaal compenseren, maar totaal geen compensatie !! Wat is dit voor flauwekul?

Het plan verwijderen tankstations is losgekoppeld en blijtt een apart project, dan kan het toch niet
zozijn dat het "Ge-oormerkte" budget van 2,8 miljoen, -bestemd voor de mitigerende
maatregelen- , naar de tankstations verdwijnt!!
Verwijderen tankstations is geen onderdeelvan het project en moet ook apart budget voor
gevonden worden.
Wij als Engweg worden het zwaarst getroffen daar is iedereen het over eens!
Daarom is de motie "Hart voor Maarsbergen" van 13 maart 2017 bii de besluitvorming
gekomen, deze Motie geeft ons als Engweg bewoners een sprankje hoop, alwas deze wel bijna
van de lijst met moties verdwenen. Wij hopen dat u voor deze overkluizing dekking kunt vinden
vanuit het budget lntegrale Gebiedsonwikkeling (lGP)

Als bewoners willen wij graag mee denken, we weten in ieder geval goed wat we niet willen, dat
is ingesloten raken tussen de geluidswallen, dat is niet een goed gevoeldat doet wat met een
mens, zodoende kwamen we op een overkluizing,zo worden we niet lngesloten, geen extra
geluidsbelasting en ook geen extra fijnstof erbij.
lk zou dit graag positief willen afsluiten, als we nu zover als mogelijk een overkluizing gaan maken,
en het dak vol leggen met zonnepanelen, dan is de Engweg misschien welde eerste energie
neutrale woonwijk van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, maar...... misschien ook wel van
de provincie Utrecht.

Wij hebben I wens, een overkluizing realiseren voor zover als mogelijk, en wij hopen dat u
daar een apart besluit over kunt nemen zodat ook wij als bewoners van de Engweg de rust
weer terug krijgen.......dat dit niet nog eens jaren onze leven bliift beheersen.

