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1 Inleiding 
 
Een DorpsOntwikkelingsPlan (DOP) gaat over de leefbaarheid van Maarssen-dorp. Dat is een erg 
breed begrip.  Een algemene definitie van leefbaarheid luidt als volgt; ‘geschikt om erin of ermee te 
kunnen leven’ (Van Dale, 1997). Leefbaarheid gaat over de relatie tussen de bewoners en hun 
omgeving. Dat Maarssen-dorp geschikt is om erin te leven is duidelijk. De mate waarin wordt bepaald 
door verschillende aspecten: de bereikbaarheid, voorzieningen, de bewoners en hun beleving van het 
dorp, beheer openbare ruimte, woningvoorraad. Belangrijk is dat het vooral gaat om de bewoners, en 
wat voor hen van belang is. 
 
Een DOP bestaat uit een analyse, een visie op de toekomst die 10 jaar vooruit kijkt en een 
uitvoeringsplan gericht op de nabije toekomst. Om deze laatste twee onderdelen te kunnen maken is 
het nodig een beeld te hebben van wat Maarssen-dorp voor dorp is, en wat er speelt. Dat beeld wordt 
gevoed door de dorpsanalyse.  
 
Hoofdstuk twee vormt de dorpsanalyse van Maarssen-dorp. In de dorpsanalyse worden de 
verschillende aspecten belicht: het verhaal bij het dorp, mede bepalend voor de identiteit ervan, de 
bereikbaarheid en relatie met de omgeving, de fysieke leefomgeving en woningvoorraad, de bewoners 
en de beleving van de bewoners. Dit alles samen geeft een goed beeld van het Maarssen-dorp in al 
zijn aspecten. In de aparte bijlage is over Maarssen-dorp een overzicht opgenomen van de aanwezige 
voorzieningen en relevante beschikbare informatie.  
 
Hoofdstuk drie vormt een overzicht wat de belangrijkste goede en slechte kanten zijn van het dorp, 
alsmede de kansen en zorgen. Dit is participatief tot stand gekomen. Het participatietraject hoe dit tot 
stand is gekomen is na te lezen in het aparte participatieverslag. 
 
De dorpsvisie Maarssen-dorp is in hoofdstuk vier te vinden. Deze dorpsvisie is in coproductie met de 
klankbordgroep dorpsvisie Maarssen-dorp tot stand gekomen. De verslagen van deze klankbordgroep 
zijn in het participatieverslag terug te vinden. De dorpsvisie is eind 2014 met het dorp besproken in 
twee bijeenkomsten. De opbrengst van deze avonden zijn terug te vinden in het participatieverslag. 
De dorpsvisie is daarop aangepast en nu klaar voor besluitvorming. 
 
De thema’s voor de dorpsvisie voor Maarssen-dorp zijn: 
• Winkelgebied centrum Maarssen-dorp versterken 
• Groene karakter omarmen door  zuinig om te gaan met de ruimte 
• Aandacht voor verkeersveiligheid en parkeren 
• Aandacht voor sociale cohesie en participatie  
• Aandacht voor alle jongeren in Maarssen-dorp 
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2 Dorpsanalyse: Portret van Maarssen-dorp 
 
 
2.1 Historische ontwikkeling Maarssen-dorp  

 
De oeverwallen langs de Vecht worden vanwege hun hoge en daarom droge ligging al sinds het  
begin  van  de  IJzertijd (800  voor  Chr.) bewoond.  In  866 na Chr. wordt  voor  het  eerst  op  een  
bezittingenlijst  van  de  bisschop  van  Utrecht  gesproken  over  “Marsna”  of  “Marsua”,  wat  
moerassige grond betekent. De linker oeverwal van de Vecht rond de plaats van de kerk aan de  
Kerkweg wordt dan waarschijnlijk al bewoond. Door oorlogen tussen Romeinen en Germanen  
en tevens rooftochten door Noormannen komen land- en stedenbouw toch maar moeizaam op  
gang in de Vechtstreek. Rond het jaar 1000 wordt het een stuk rustiger in het gebied en gaan  
meer  mensen  zich  vestigen.  Al  in  1083  staat  er,  in  de  bocht  van  de  Vecht,  een  huis.  Het  
kasteel,  dat  Hemericus  van  der  Meer  laat  bouwen,  wordt  door  een  van  de  latere  bewoners,  
Steven van Zuylen van Nijeveld, “Zuylenburg” genoemd.  
 
Vanaf  de  rand  van  de  oeverwal  wordt  vanaf  de  12e  eeuw  het  veengebied  ontgonnen  onder  
leiding van de heren van Zuylen. Vanuit de ontginningsbasis wordt het gebied in lange, smalle  
stroken ontgonnen. Daarvan getuigt nu nog de verkavelingstructuur van de oeverwallen en waarvan 
de polders Neermaten en De Hooge Maten deel uitmaken.  
Tot  1600  bestaat  de  bebouwing  langs  de  Vecht  vrijwel  uitsluitend  uit  de  voorloper  van  
Ridderhofstad Huis ter Meer (toen nog een kasteel), Bolenstein, Snaefburg en het zuidelijker  
gelegen  Slot  Zuylen.  In  1672  wordt  de voorloper van Ridderhofstad Huis ter Meer  door de  
Fransen  geplunderd  en  in  brand gestoken. In 1702 wordt op deze plek door Maximiliaan van 
Lockhorst een nieuw huis met de naam “Ridderhofstad Ter Meer” gebouwd. 
 
In  de  17e  eeuw  raakt  de  Vechtstreek  in  trek  bij  Amsterdamse  en  Utrechtse  kooplieden.  
Maarssen wordt, met andere vechtdorpen, een “recreatiecentrum” voor rijke kooplieden die er  
hun tweede huis laten bouwen: soms een kopie van hun grachtenpand, soms in de vorm van  
een  luxe  buitenplaats,  compleet  met  oranjerie,  koetshuis,  theekoepel  en  dienstwoningen.   
In  de  16e  en  17e  eeuw  ontstaat  er  meer  aaneengesloten bebouwing  rondom  de  Vechtbrug  en  
“verplaatst”  Maarssen  zich  richting  de  rivier.  Uit  deze periode  stamt  eveneens  de  bebouwing  
aan  de  Lange  Gracht,  de  Heren  Gracht  en Schippersgracht. Waar een vroege afbeelding van 
Goudestein nog een agrarisch beeld toont, ontstaan  talrijke  andere  buitenplaatsen  zoals  
Doornburgh,  Elsenburg  (later  afgebroken), Vechtenstein, Otterspoor en Gansenhoef. 
 
Ook op een kaart uit 1830 is te zien dat nog geen invulling is gegeven aan het dorpshart. Het  
middengebied van het oude dorp wordt gekenmerkt door de twee omvangrijke percelen van de  
buitenplaatsen Vecht en Daal en Huis ter Meer. De hoofdstructuur van het oude dorp is afgeleid  
van  het  aanwezige  wegenstelsel  met  de  Binnenweg  langs  de  Vecht,  de  Kerkweg  en  de  
aansluiting  met  de  Raadhuisstraat  halverwege.  De  Raadhuisstraat  vormt  tezamen  met  de  
Breedstraat  en  de  Bolensteinsestraat  een  ontsluitingslus.  De  voltooiing  van  de  Rooms  
Katholieke kerk in 1885 kan worden opgevat als eerste stap van centrumvorming.  
 
Rond de eeuwwisseling verandert het agrarische karakter van Maarssen naar meer industrieel.  
De  Vecht  is  in  de  18e eeuw  al  van  belang  als  winningsgebied  van  klei  en  de  
transportmogelijkheid  voor  de  zware  bakstenen.  De  steenfabrieken,  zoals  de  “IJsvogel”,  
“Cromwijck” en “Welgelegen”, verdwijnen later omdat zij (te) weinig moderniseren.  
In  1892  wordt  het  Merwedekanaal,  dat  later  de  naam  Amsterdam-Rijnkanaal  zal  krijgen,  
gegraven. Al direct na de aanleg van het kanaal vestigen de eerste bedrijven zich hier. Ook in  
het begin van de 20e eeuw is het een trekker voor industrieën. Het Amsterdam-Rijnkanaal vormt  
als weids, rechtlijnig waterstaatkundig werk qua sfeer een fraai contrast met de Vecht dat zich  
als  intiem  meanderend  riviertje  manifesteert;  dit  uit  zich  ook  in  het  gebruik  ervan  door  
respectievelijk de beroeps- en de recreatievaart.  
 
Met de opkomst van de industrialisatie en de aanleg van het Amsterdam-Rijnkanaal groeit het  
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aantal inwoners en daarmee het dorp. Zo vestigen de voorlopers van DSM (ooit de Nederlandsche 
Kininefabriek en later ADV), Ballast Nedam, Twijnstra, de Zachte Zeep fabriek (Unilever) en 
Zwaardmaker zich  langs  het  Amsterdam-Rijnkanaal.  Sommige  bedrijven  worden  zo  groot  dat  er  
speciale woonwijken  voor  het  personeel  worden  aangelegd,  zoals  de  Friesenbuurt.  Na  1950  
groeit Maarssen  gestaag  door.  Op  de  Oostoever  worden  met  name  in  de  jaren  zeventig  grote  
uitbreidingswijken gebouwd. De westoever groeit minder planmatig c.q. grootschalig. Ten slotte  
wordt (ook in de jaren zeventig) de wijk Maarssenbroek toegevoegd.  
 
Als  gevolg  van  de  ontwikkelingsgeschiedenis  zoals  hierboven beschreven, kent dit gebied veel 
cultuurhistorische waarden in de vorm van de monumenten, de landschappelijke structuur en de 
buitenplaatsen. Deze cultuurhistorische elementen bepalen tezamen met de opbouw van het dorp in 
grote mate het beeld van Maarssen-dorp. 
 
In Maarssen-dorp lopen nog enkele ruimtelijke ontwikkelingen waar woningen worden toegevoegd. De 
grootste ontwikkeling met circa 600 woningen betreft Op Buuren, dat bijna geheel is uitgevoerd. 
Daarnaast lopen er enkele kleinere ontwikkelingen, zoals de Kwekerij (60 woningen), Stationsweg 
Noord en Beuk en Vecht/Vindicta.  
 
2.2 Maarssen-dorp in haar omgeving 
 
Maarssen-dorp ligt centraal in Nederland en vlakbij goede uitvalswegen. Het recreatiegebied 
Maarsseveense Plassen en het natuurgebied De Bethunepolder liggen op fiets- of loopafstand, wat 
samen met de Vecht een landelijke karakter geeft aan het dorp.  Dit wordt versterkt door de 
aanwezige parken van Goudestein en Vechtenstein, die een extra groen karakter geven aan 
Maarssen-dorp.  
 
De meeste wegen in Maarssen-dorp zijn erftoegangswegen. Op deze wegen 
vindt vooral uitwisseling van woonverkeer plaats en zijn de snelheden laag. De erftoegangswegen 
sluiten aan op de gebiedsontsluitingswegen. De belangrijkste en drukste gebiedsontsluitingswegen 
van Maarssen-dorp zijn: Straatweg (N402)/Verbindingsweg, Binnenweg, Kerkweg, Sweserengseweg, 
Doctor Plesmanlaan en Huis ten Boschstraat.   
Via de Sweserengseweg wordt Maarssen-dorp ontsloten op de Zuilense Ring, die in westelijke richting 
naar de A2 leidt en in oostelijke richting naar Utrecht en de A27. 
 
Belangrijkste knelpunten in Maarssen Dorp gelet op de verkeersveiligheid in de periode 2007-2011 
zijn op basis van het aantal geregistreerde  ongevallen: 

• Straatweg tussen Zuilense Ring en Sportparkweg (6 letselongevallen) 
• Verbindingsweg bij Hoge Brug (5 letselongevallen) 
• Straatweg vanaf Zijlweg tot Breukelen (4 letselongevallen) 

Op de Binnenweg en op de Straatweg tussen Binnenweg en Sportparkweg wordt er meer te hard 
gereden dan op andere ontsluitingswegen.  
 
Maarssen-dorp is per trein bereikbaar via het station in Maarssenbroek, dat het centrale knooppunt 
van het openbaar vervoer vormt. Vanaf hier zijn Utrecht en (met een overstap) Amsterdam bereikbaar. 
Door Maarssen-dorp lopen bus 36 richting het treinstation Maarssen en Utrecht en bus 120  richting 
Utrecht en Amsterdam Bijlmer Arena. 
 
 
2.3 Hoe zien de woningen en wijken in  Maarssen-dorp  eruit? 
 
De gemiddelde woningwaarde van de koopwoningen ligt in Maarssen-dorp met € 309.408,- net iets 
boven het gemiddelde van de gehele gemeente van € 291.836. Landelijk ligt de gemiddelde 
woningwaarde op € 237.000,-. 
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Het grootste aantal woningen in Maarssen-dorp heeft een waarde tussen de € 200.000,- en 
€400.000,- (middenklasse). Kenmerkend voor Maarssen-dorp is toch zeker ook het grote aantal 
woningen in de hogere prijsklasse boven de € 400.000. Met 22 % vormen zij een groot deel van de 
woningvoorraad in Maarssen-dorp. De lagere prijs klasse tot € 200.000 euro beslaat met 28 % ook 
een groot deel van de woningvoorraad in Maarssen-dorp. 
 
Prijsklasse Woningwaarde Percentage 
Laag Tot € 200.000,- 28 % 
Midden € 200.000 tot € 400.000 50 % 
Hoog € 400.000 en hoger 22 % 
 
De meeste woningen in de lage prijsklasse bevinden zich in de buurten Lanenkwartier, 
Schilderkwartier en de Staatsliedenbuurt. Er is ook een flink aantal woningen uit de lagere prijsklasse 
in de Friezen en- Zeeheldenbuurt te vinden.  
 
In de middenklasse ligt de verdeling anders. De meeste woningen in de middenklasse liggen in de 
buurten Centrum, Zeehelden- en Staatsliedenbuurt en Lanenkwartier. Ook in de wijk Zandweg-
Oostwaard komt de middenklasse voor. 
 
Een andere verdeling is zichtbaar in de hoge prijsklasse. Zo bevinden veruit de meeste woningen uit 
de hoge prijsklasse zich in de wijken Zandweg-Oostwaard, Componistenbuurt, Reizende Man, 
Hogebrug en het centrum.  
 
Woningstichting Portaal heeft in Maarssen-dorp ongeveer 1425 woningen. Deze woningen liggen 
vooral in de Friezenbuurt, Schildersbuurt, de Dichtersbuurt, Zeehelden- en Staatsliedenbuurt en 
enkele straten in Zandweg Oostwaard. 
 
Maarssen-dorp is door de vele middelgrote uitbreidingen in diverse bouwperioden zeer heterogeen 
van karakter geworden door de verschillende opzet van de wijken. Dat zien we terug in de 
uiteenlopende wijzen waarop de bewoners zich per wijk hebben georganiseerd.  
De huidige wijken worden in Maarssen-dorp niet als wijk ervaren. Ze zijn ooit door de gemeente 
bedacht en ingetekend. Sommige wijken lopen stedenbouwkundig in elkaar over zonder dat fysiek en 
ruimtelijk helder is dat je een wijkgrens overschrijdt. De wijken missen eigen identiteit. Doordat wijken 
niet als wijk worden ervaren, is het de inschatting dat dit het gevoel van sociale cohesie beïnvloedt.  
 
 
2.4 Hoe staat het met de voorzieningen in Maarssen-dorp? 
 
Maarssen-dorp is de laatste 30 jaar sterk uitgebreid met nieuwe woningbouwlocaties. De gemeente 
heeft steeds in een spagaat gestaan om zowel de belangen van Maarssenbroek als van Maarssen-
dorp  te behartigen. Dat kwam vaak neer op het verplaatsen van het zwaartepunt van een voorziening 
naar Maarssenbroek. Zo zijn veel voorzieningen uit Maarssen-dorp verdwenen, zoals het zwembad 
“De Grondslag”, het hoofdpostkantoor, politiebureau, Banken, hoofdvestiging bibliotheek, winkels. Het 
Culturele Centrum (’t Zand) heeft z’n functie verloren, voor de cultuur en ook als ontmoetingsplaats.  
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Ook ten tijde van de herindeling werd door de inwoners uit Maarssen-dorp ervaren dat het 
voorzieningenniveau in Breukelen en Loenen veel hoger ligt dan in Maarssen. De voorzieningen in 
Maarssen-dorp hebben in de beleving van de inwoners geen gelijke tred gehouden met de toename 
van het aantal inwoners. 
 
Over de voorzieningen en het onderhoud daarvan zijn de inwoners van Maarssen-dorp in de 
Veiligheidsmonitor 2011 zeer tevreden. Vooral als het gaat om de voorzieningen voor de dagelijkse 
boodschappen scoort Maarssen-dorp ver boven het gemiddelde van de gemeente. In de 
Veiligheidsmonitor 2014 is dit gewijzigd en zijn de inwoners van Maarssen-dorp juist minder tevreden 
over de voorzieningen voor de dagelijkse boodschappen. De andere voorzieningen worden in 2014 
meer gewaardeerd ten opzichte van de rest van de gemeente. Dit geld alleen niet voor de 
voorzieningen voor jongeren. 
 

 

Bron: Veiligheidsmonitor 2011, gemeente Stichtse Vecht 
 
Maarssen-dorp heeft geen duidelijk gemeenschappelijk hart of ontmoetingsruimte. Er zijn wel genoeg 
zaaltjes om te huren, maar ruimte om elkaar laagdrempelig te ontmoeten is er niet. De Vondel en de 
Merenhoef, worden niet als laagdrempelig ervaren.  
 
De Vondel leeft niet als ontmoetingsruimte. Het beeld is dat De Vondel van de gemeente is en niet 
van de mensen. De drempel om naar binnen te gaan is hoog. Ook wordt De Vondel niet als gezellig 
ervaren qua inrichting. Een eerder initiatief van een maandelijkse inloop in de Vondel was toen niet 
succesvol. Binnenkort zal in de Vondel begonnen worden met eettafels met gebruik van de keuken 
van de Merenhoef. Daarvoor zal de Vondel ook beter worden aangekleed om de sfeer te verhogen.  
De inwoners ervaren ook ten aanzien van de Merenhoef een drempel om naar binnen te gaan. Dit 
komt deels omdat er (nog) weinig plek is door gebruik van de algemene ruimte door de bewoners als 
ook het imago van het Leger des Heils. Op dit moment zijn plannen in vergevorderd stadium om de 
Merenhoef een facelift te geven en de ontmoetingsruimte te vergroten. Op termijn betekent dit dat de 
Merenhoef en de Vondel zich wellicht wel meer kunnen gaan ontwikkelen als laagdrempelige 
ontmoetingsruimten in de wijk.  
Gemist wordt een laagdrempelige ontmoetingsruimte in het Centrum en ook in Zandweg-Oostwaard. 
Betreurd wordt dat het initiatief van twee jaar terug om te komen tot een ontmoetingsruimte in de Van 
Lingelaan daar niet is gelukt. 
 
Benadrukt wordt dat voorzieningen ook onbewust ontmoetingsruimtes zijn. Dus een postkantoor is in 
een dorp niet alleen een postkantoor maar ook een ontmoetingsplek.  
Er is dus niet zozeer een tekort aan voorzieningen als wel aan laagdrempelige ontmoetingsruimtes in 
de wijken en in het centrum in het bijzonder. Geconstateerd wel wordt dat de bieb straks ook meer 
een ontmoetingsruimte kan gaan worden in het centrum. 
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2.5 Wie wonen er in Maarssen-dorp? 
 
In Maarssen-dorp wonen in totaal 14.306 (GBA 1 maart 2014). Er wonen over het algemeen veel 
inwoners in de leeftijdscategorie van 40 t/m 69 jaar. Maarssen-dorp is aan het vergrijzen. De 
leeftijdscategorie van 20 t/m 29 jaar is een wat kleinere groep in Maarssen-dorp. Dit beeld verschilt 
niet veel van de bevolkingssamenstelling in geheel Stichtse Vecht. 
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Leeftijd Mannen Vrouwen Totaal 
 0-9 jaar 876 811 1687 
10-19 jaar 793 807 1600 
20-29 jaar 608 563 1171 
30-39 jaar 753 804 1557 
40-49 jaar 1036 1153 2189 
50-59 jaar 1077 1041 2118 
60-69 jaar 855 974 1829 
70-79 jaar 560 685 1245 
80-89 jaar 278 474 752 
90-99 jaar 36 119 155 
100-109 jaar 0 3 3 
Totaal: 6872 7434 14306 
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Waar wonen de gezinnen 
 
In de wijk Zandweg-Oostwaard en Zogwetering 
wonen nu verhoudingsgewijs de meeste kinderen 
onder de 14 jaar. Het meest voorkomende 
woningtype met veel grote eengezinswoningen 
speelt hier waarschijnlijk een belangrijke rol. Dit 
geldt ook voor de  nieuwbouw bij de Hogebrug 
waar veel gezinnen wonen.  
 
Dat de gezinnen in deze wijken wonen is ook te 
zien in de gemiddelde huishoudgrootte van deze 
buurten, die boven de 2,3 personen per 
huishouden ligt. In de andere wijken wonen 
minder dan twee personen per huishouden. 
 

 

 
% Kinderen jonger dan 14 jaar 
Bron: CBS 2012 

 
Waar wonen de ouderen 
 
De meeste 65 plussers wonen in de zorgcentra 
Merenhoef, complex Van Lingelaan, Maria 
Dommer en Snavelenburg. Ook zijn de ouderen 
meer vertegenwoordigd in de wijk Dichters en 
Lanen, Schildersbuurt en Zeehelden- en 
Staatsliedenbuurt. In Maarssen-dorp wonen meer 
65 plussers dan gemiddeld in de  gemeente, 
terwijl jongeren wat minder sterk zijn 
vertegenwoordigd als groep. Dit blijkt ook uit het 
aantal WMO-voorzieningen voor verkeers- en 
huishoudelijke voorzieningen.  
De leefbaarheidsscore voor aantal voorzieningen 
voor ouderen was laag, een 5,7 bij het 
klanttevredenheidsonderzoek van Portaal. Dit 
betreft alleen een onderzoek onder huurders van 
Portaal en geeft dus geen totaalbeeld en slechts 
een indicatie 
Uit het gezondheidsonderzoek van de GGD uit 
2012 blijkt het algemene beeld van de 
gezondheid van de ouderen in de gemeente 
Stichtse Vecht niet afwijkt van de regio Midden-
Holland. Het percentage eenzaamheid in de 
gemeente onder ouderen ligt lager dan in de rest 
van de regio Midden-Holland. 

 

 

 

 
% Ouderen ouder dan 65 jaar  
Bron: CBS 2012 
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Uit onderstaande tabel wordt duidelijk dat de vergrijzing de aankomende jaren ook in Maarssen-dorp 
zal toenemen. In de leeftijdscategorie 15-34 en 34-54 is de grootste daling zichtbaar.  

 2010 % 2015 % 2020 % 2025 % 2030 % 

0-14 2.320 16,5 2.080 15,5 1.810 14 1.820 14 2.070 16 

15-34 2.520 18 2.640 19,5 2.910  22 2.960 23 2.740 21 

35-54 4.250 30,5 3.870 28,5 3.390 25,5 3.140 24 3.170 24,5 

55-64 2.030 14,5    1.930 14 1.990 15 1.960 15 1.830 14 

65-74 1.390 10 1.590 11,5 1.670 12,5 1.570 12 1.630 12,5 

75+ 1.450 10,5 1.470 11 1.470 11 1.600 12 1.590 12 

Totaal 13.940  13.570  13.240  13.060  13.030  

Bevolkingsprognose Maarssen-dorp, 2010-2030 (Companen, 2010) 

Het gemiddelde inkomen in Maarssen-dorp ligt zo rond de € 35.800,- en ligt ruim boven het 
gemiddelde van Maarssenbroek en iets boven een vergelijkbaar dorp zoals Breukelen.  In de buurten 
Zogwetering, Reizende Man, Componistenbuurt, Hogebrug en de woningen langs de Vecht wonen de 
inwoners met gemiddeld hogere inkomens.  Dit zijn ook de buurten met de hoogste woningwaarde. In 
de buurten met de meeste huurwoningen wonen de meeste mensen met een lager inkomen. 
 

 
Bron: CBS 2012 

 
2.6 Waar wordt gewerkt  in Maarssen-dorp? 
 
In de gemeente Stichtse Vecht zijn in totaal 6.660 bedrijven, waarbij in totaal bijna 23.000 mensen 
werken. Maarssen-dorp levert met haar 1094 bedrijven en 3917 banen een flinke bijdrage aan deze 
werkgelegenheid (17%). Eenmansbedrijven, de zogenaamde zzp-ers, zijn met 4.025 bedrijven (60%) 
het sterkst vertegenwoordigd in de gemeente Stichtse Vecht. In Maarssen-dorp is met 69 % een 
bovengemiddeld aantal zzp-ers gevestigd. De bedrijven met 2 t/m 4 werknemers zijn net wat minder 
sterk vertegenwoordigd binnen Maarssen-dorp. Het aantal bedrijven met 5 t/m 9 werknemers ligt met 
7 % wel lager dan gemiddeld binnen de gemeente Stichtse Vecht ( 17 % ).  
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Veruit het grootse bedrijf in Maarssen-dorp is BENU Apotheken B.V aan de Straatweg. Dit bedrijf heeft 
in heel Nederland  955 werknemers, waarvan een deel van in Maarssen-dorp werkt. Het is onbekend 
wat de werkelijke werkgelegenheid in Maarssen Dorp is.  
 
De drie grootste bedrijven van Maarssen-dorp zijn alle drie gevestigd aan de Straatweg. Er bevinden 
zich langs de Straatweg in totaal 22 bedrijven, die samen goed zijn voor 1591 werkplekken en dus 
een flinke bijdrage leveren aan de werkgelegenheid van Maarssen-dorp en omgeving.  
 
2.7 Hoe is het om te winkelen in Maarssen-dorp? 

 
Maarssen-dorp kent 2 winkelcentra: Het winkelcentrum aan de Dr. Plesmanlaan en het oude centrum, 
het gebied rond de Kaatsbaan.  
De inwoners van gemeente Stichtse Vecht kiezen er merendeels (86 %) voor om hun dagelijkse 
boodschappen te doen in hun eigen gemeente. Voor de ondernemers in de gemeente is het dan ook 
erg belangrijk dat dit percentage niet omlaag gaat. 
 
In het centrum van Maarssen zijn 68 winkels met een vloeroppervlak van circa 11.000 m2. Er is ten 
opzichte van 2004 een verschuiving tussen de branches zichtbaar. Het vloeroppervlak van winkels in 
mode en luxe is duidelijk toegenomen en dat van winkels in artikelen voor in en om het huis sterk 
afgenomen.  De winkels behalen een omzet van € 36 miljoen, waarvan € 20 miljoen in de dagelijkse 
boodschappen van de inwoners. Van de inwoners van Stichtse Vecht koopt 12 % de dagelijkse 
artikelen in het centrum van Maarssen, voor niet niet-dagelijkse artikelen is de binding 9 %. Afgezien 
van de bereikbaarheid waarderen de bezoekers de kwaliteitsaspecten van het winkelgebied relatief 
hoog. 
 
2.7.1 Winkelcentrum Dr. Plesmanlaan. 
 
Het buurtwinkelcentrum Dr. Plesmanlaan biedt een ruim aanbod in de dagelijkse behoefte. Grote 
trekker is de vestiging van Albert Heijn.  
 
Het centrum kent geen leegstand, maar wel enkele problemen:  
Onvoldoende parkeergelegenheid voor de klanten. Daardoor ontstaan er op de Dr. Plesmanlaan files 
van auto’s die het parkeerterrein op willen en wachten op het vrijkomen van een plek. Het oversteken 
door voetgangers naar de winkels is gevaarlijk. Er gebeuren regelmatig ongelukken. 
Tenslotte is de bevoorrading van de meeste winkels door het gebrek aan ruimte problematisch. 
 
Er zijn allerlei mogelijkheden onderzocht om het aantal parkeerplaatsen uit te breiden. Er is zelfs 
gedacht aan het verleggen van een deel van de Plesmanlaan. Geen van de ideeën bleek echter 
haalbaar. Het winkelend publiek parkeert daarom regelmatig in de aangrenzende woonstraten. Wordt 
ook dit een probleem, dan zou misschien op delen van aangrenzende wegen een blauwe zone 
kunnen worden ingesteld.  
 
2.7.2 Winkelcentrum Dorpskern 
 
Tot de dorpskern rekenen we het (winkel)gebied op de Kaatsbaan, Nassaustraat, Joh. Vermeerstraat 
en een deel van de Breedstraat. Daarnaast het Harmonieplein.  
Kern van het oude centrum is de Kaatsbaan, een vrij smalle straat met voor een deel historische 
panden. Het gebied behoort tot het beschermd dorpsgezicht. Bij de start van de wijk Maarssenbroek 
kwam het centrum van Maarssen-dorp tot bloei. Toen er ook in Maarssenbroek en in de omgeving 
winkelcentra werden gebouwd en uitgebreid, nam de omzet van de gevestigde middenstand 
geleidelijk weer af. Inmiddels lijkt de Kaatsbaan een wat onaantrekkelijke winkelstraat geworden, 
ondanks de recente herinrichting en het beperken van het autoverkeer door deze straat. Er is 
parkeergelegenheid aan weerszijden, achter de bebouwing. Deze is echter aan de krappe kant. 
 
De visie in het bestemmingsplan is dat de Kaatsbaan een prachtige winkelstraat zou kunnen zijn met 
vooral kleine speciaalzaken. Ondernemingen die een grote verkoopruimte nodig hebben passen hier 
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niet. In het bestemmingsplan Maarssen aan de Vecht is al de uitspraak gedaan dat het 
verzorgingsgebied daarvoor te klein is en de concurrentie te groot. 
 
De beleving is dat de visie van een prachtige winkelstraat tot dusver  niet haalbaar is gebleken. Er zijn 
de laatste jaren diverse nieuwe vestigingen weer verdwenen omdat er te weinig omzet was te 
behalen. Er is nogal wat leegstand en op diverse plaatsen heeft de detailhandel plaats gemaakt voor 
horeca en dienstverlening. Het geheel geeft een wat verlopen indruk en is minder aantrekkelijk om 
recreatief te winkelen.     
 
De Nassaustraat sluit aan op de Kaatsbaan. Hier zijn ondernemingen gevestigd met een wat grotere 
ruimtebehoefte. Ze concentreren zich vooral aan de zuidzijde en vormen tot iets voorbij het 
Nassauplein een zo goed als aaneengesloten winkelfront. Verderop zijn nog enkele verspreide 
kleinere zaken. Aan de andere kant van de weg is het aaneengesloten winkelfront beperkt tot 4 
winkels. Voor het overige staat er hoofdzakelijk woonbebouwing. Er is parkeergelegenheid op het 
Nassauplein en Achter Raadhoven. Het eerstgenoemde terrein biedt onvoldoende soelaas om de 
behoefte op te vangen. 
In het verlengde van de Kaatsbaan vormt de Pieter de Hooghstraat een verbinding met het Pieter de 
Hooghplein en de Joh. Vermeerstraat. Aan één zijde van de Joh. Vermeerstraat ligt een 
aaneengesloten serie winkels, vooral voor de dagelijkse boodschappen: een visboer, groenteboer, 
slijterij en een slager-bakker-kaashandel. Verder vinden we hier een restaurant en een kapsalon. Aan 
de Pieter de Hooghstraat zijn een  fourniturenzaak, een parketzaak en een dierenspeciaalzaak 
gevestigd. Een vrij grote winkelruimte staat leeg. Parkeergelegenheid ligt “voor de deur”, namelijk het 
Pieter de Hooghplein. 
Probleem is dat er vanuit de Kaatsbaan en Nassaustraat geen duidelijke zichtlijn naar deze winkels is.  
Verder loopt er een discussie dat door de geplande bouw van een supermarkt zonder eigen 
parkeergelegenheid het “winkelparkeren” zich gedeeltelijk zal verplaatsten naar de aangrenzende 
woonwijken.   
 
In de Breedstraat vormen slechts enkele winkelpanden een aaneensluitend geheel. Er is enige 
leegstand. Ook hier zijn, aansluitend aan de Kaatsbaan, enkele horecabedrijven gevestigd. 
Het Harmonieplein kent 5 horeca vestigingen met daarnaast een partycentrum (’t Zand) waar ook   
culturele activiteiten kunnen worden gehouden. Verder vinden we aan het Harmonieplein een 
nevenvestiging van de openbare bibliotheek, een kapsalon, een bakker en een middelgrote 
supermarkt (Dirk). Eén winkelpand staat leeg. Er zijn hier volop terrassen bij de horecabedrijven. 
Direct zicht op het Harmonieplein vanuit de Breedstraat is er niet. Onbekenden lopen er  gemakkelijk 
aan voorbij. Het Harmonieplein is te open om aantrekkelijk te kunnen worden genoemd. 
Er ligt een jeu de boules baan die nauwelijks wordt gebruikt. Een zichtbaar probleem vormt het gebrek 
aan parkeerruimte.  
 
2.8 Hoe is het om in Maarssen-dorp met elkaar te wonen? 
 
De leefbaarheid in Maarssen-dorp is goed.  In 2012 vielen alle wijken in Maarssen-dorp in de 
landelijke Leefbaarometer in de categorie positief of hoger. Dit sluit ook aan met een 7 voor de 
tevredenheid van de leefomgeving vanuit het onderzoek naar de klanttevredenheid onder de huurders 
van Portaal. De leefbaarheid in Maarssen-dorp is volgens de Leefbaarometer tussen 2010 en 2012 
constant gebleven.  
 
Portaal maakt in de wijken waar zij woningen heeft het volgende onderscheid wat betreft de 
leefbaarheid van deze wijken: 
Bouwwijk: Fysiek,sociaal en economisch gaat het niet goed 
Kanswijk: Sociaal en economisch zijn er aandachtspunten 
Thuiswijk: Op sociaal, fysiek en economisch gebied is er weinig loos aan onderhoud 
 
Maarssen dorp wordt gezien als Thuiswijk. Dit houdt in dat Portaal minder doet en alleen inzet op 
activiteiten met een gerichte insteek op eventuele knelpunten. De klanttevredenheid van de huurders 
van Portaal in Maarssen-dorp in 2013 ten aanzien van de algemene tevredenheid over de huidige 
woning scoorde 7,3 en de grootte van de woning 7,6. Dit ligt boven de score van het totale 
woningbezit van Portaal. 
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Leefbaarometer Maarssen-dorp 2012 
 
Er zijn  twee gebieden met de categorie positief. Het eerste gebied ligt in delen van de 
Zeeheldenbuurt, Dichtersbuurt en Schildersbuurt. Dit gebied was in eerdere jaren ook positief en soms 
matig positief. Het andere gebied betreft een klein gedeelte van Zandweg-Oostwaard gelegen langs 
de Noordelijke Ringweg. 
 
De woonomgeving scoort in de Veiligheidsmonitor 2011 met een 7,6 boven het gemiddelde van de 
gemeente alsmede het landelijk gemiddelde.  Echter zijn er ook punten waar Maarssen-dorp lager op 
scoort, namelijk de veiligheid. Met een score van 6,7 ligt het qua veiligheid onder het gemiddelde van 
de gemeente maar ook het landelijk gemiddelde.  Bij de Veiligheidsmonitor 2014 is de waardering 
voor de woonomgeving, leefbaarheid én veligheid in Maarssen-dorp weer toegenomen en liggen nu 
allen boven het gemiddelde van de gemeente..  
 

 
Bron: Veiligheidsmonitor 2011, gemeente Stichtse Vecht 
 
Wat ook af valt te lezen uit de criminaliteitscijfers als mede de veiligheidsmonitor in 2011  is dat de 
bewoners het hoge aantal woninginbraken samen met de overlastgevende jongeren als grootste 
problemen zien.  
 
De score die wordt toegekend aan de overlastgevende jongeren lag in 2011 hoger dan het 
gemiddelde van de gemeente Stichtse Vecht. De vraag is of hier een relatie is met het aantal 
voorzieningen voor jongeren. Er blijkt ontevredenheid over de voorzieningen voor jongeren uit het 
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klanttevredenheids-onderzoek onder huurders van Portaal waar jongeren voorzieningen een 5,2 wordt 
gegeven en de tevredenheid over het aantal voorzieningen voor jongeren een 5,1. In de 
veiligheidsmonitor van 2014 wordt de overlast van jongeren niet meer als belangrijkste probleem 
gezien. Deze plaats is ingenomen door het probleem van te hard rijden.  Het probleem van 
woninginbraak is gezakt naar de twee plaats. 
 

 
Bron: Veiligheidsmonitor 2011, gemeente Stichtse Vecht 
Het percentage bewoners dat zich wel eens (vaak of soms) onveilig voelt  ligt in Maarssen-dorp net 
wat boven het gemiddelde van de gemeente Stichtse Vecht maar onder het landelijk gemiddelde. Dit 
beeld is in de veiligheidsmonitor 2014 niet gewijzigd. 
In de criminaliteitscijfers is het afgelopen jaar een duidelijke daling zichtbaar. Wel is er een stijging in 
het aantal woning en bedrijfsinbraken zichtbaar geweest. Wellicht dat door de stijging van het aantal 
inbraken het gevoel van veiligheid is beïnvloed.  
 

 
 
Bron: Veiligheidsmonitor 2011, gemeente Stichtse Vecht 
 
Uit de veiligheidsmonitor 2011 blijkt dat de sociale cohesie in Maarssen-dorp lager wordt gewaardeerd 
dan in de rest van de gemeente. Dit beeld is in de veiligheidsmonitor 2014 niet gewijzigd. 
 Sociale overlast en vermogensdelicten komen in de veiligheidsmonitor 2011 gemiddeld meer voor. Dit 
kan daarmee ook het gevoel van onveiligheid in Maarssen-dorp weer verklaren. In de 
veligheidsmonitor 2014 is dit beeld echter weer verbeterd.  
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Het gevoel bestaat dat er meer hulpvraag is in de grotere dorpen (Maarssenbroek, Maarssen-dorp en 
Breukelen) voor kleine hulpvragen (kliko buiten zetten, etc.) dan in kleine kernen.  
Dit zou een bevestiging kunnen zijn van een andere sociale cohesie. 
Uit het jaarverslag 2013 van de huisbezoeken onder ouderen staat in de bevindingen de opmerking: 
In Maarssen  ervaren ouderen vaker belemmeringen om deel te nemen aan activiteiten buitenshuis. 
Dit sluit aan bij het gevoel dat de sociale cohesie in Maarssen-dorp anders is dan in andere kernen. 
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3 Goede en slechte kanten, kansen en zorgen 
van Maarssen-dorp 

 
Eind februari 2014 is met interne vakspecialisten  en externe professionals opgehaald wat de 
belangrijkste goede en slechte kanten zijn van Maarssen-dorp, alsmede de kansen en zorgen. 
De bijeenkomst met professionals heeft belangrijke input geleverd voor de vervolgbijeenkomst voor 
alle inwoners op 7 april in het dorp met inwoners. Ter voorbereiding van deze bijeenkomst is er ook 
een digitale enquête onder de inwoners gehouden.  
 
Op de bewonersbijeenkomst zijn de eerder door professionals en de digitale enquête opgehaalde 
goede en slechte kanten, alsmede de kansen en zorgen van Maarssen-dorp aangevuld. Tevens 
konden de inwoners met stickers hieruit aangeven wat zij de belangrijkste punten vonden. Hieronder 
volgt per punt de opbrengst van deze avond met bovenaan de drie meest genoemde onderwerpen in 
grijs. 
 
Goede kanten 
 
• Monumentale uitstraling met veel cultuurhistorie (15) 
• Centrale ligging in het land vlakbij Utrecht en Amsterdam (11) 
• Ligging van het dorp langs de Vecht (8) 
• Ligging van het dorp nabij natuur (3) 
• Recreatie en toerisme (2) 
• Parken in het dorp (1) 
• Sportvoorzieningen (1) 
 
In de digitale enquête waren de drie meest genoemde goede kanten van Maarssen-dorp: 
1 Ligging van het dorp langs de Vecht  65% 
2  Ligging van het dorp nabij natuur       52% 
3  Monumentale uitstraling                       29% 
 
Zwakke  kanten 
 
• Verkeersveiligheid (20) 
• Handhaving (12) 
• Winkelvoorzieningen (11) 
• Veiligheid (10) 
• Recreatie en toerisme (10) 
• Parkeermogelijkheden (5) 
• Toegankelijkheid (4) 
• Harmonieplein (4) 
• Voorzieningen voor ouderen (4) 
• Beheer openbare ruimte (inclusief groen) (3) 
• Voorzieningen voor jongeren (3) 
• Parken in het dorp (2) 
• Sociale samenhang (1) 
• Onderwijs (1) 
• Geen dorpshuis (1) 
• Weinig bloemen langs de wegen (1) 
 
In de digitale enquête waren de drie meest genoemde zwakke kanten van Maarssen-dorp: 
4 Winkelvoorzieningen (30%) 
5 Verkeersveiligheid (28%) 
6 Beheer openbare ruimte (25%) 

 
  

16 
 



Kansen  

• Winkelgebied Kaatsbaan e.o. stimuleren met gezellig hart (18) 
• Toerisme en (water) recreatie versterken door meer voorzieningen (10) 
• Inzetten op duurzaamheid (10) 
• Verkeersveiligheid versterken (7) 
• Meer grote/kleine evenementen organiseren door bewoners (6)  
• Groenonderhoud op peil houden (4) 
• Cultureel erfgoed meer gebruiken als verbindend element  (4) 
• Multicultureel buurthuis voor verschillende activiteiten (voor alle doelgroepen) (3) 
• Organisaties meer laten samenwerken: cultuur, sport, kerken, etc. (3) 
• Lege winkels kans voor nieuwe dingen (3) 
• Afmeerverbod in Maarssen-dorp afschaffen (2) 
• Meer parkeermogelijkheid daar waar mogelijk (2) 
• Versterken imago Maarssen-dorp (2) 
• Meer samenwerking tussen horeca en winkels (1) 
• Digitaal platform (netwerken) (1) 
• Glasvezelnetwerk (1)  
• Meer woningen voor starters (1) 

 
Zorgen 
 
• Nieuwe supermarkt in de Schildershof (19) 
• Verdwijnen van winkels (14) 
• Verdwijnen afvalscheidingstation (13) 
• Verdwijnen van voorzieningen (8) 
• Aantal parkeerplekken in het dorp (8) 
• Te weinig zorgwoningen (levensloopbestendige appartementen) voor ouderen (8) 
• Onderhoud groenvoorziening (5) 
• Verkeersveiligheid van het dorp (4) 
• Onvoldoende horeca (1) 
• Te weinig horeca (1) 
• Minder geld voor monumenten (1) 
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4 Dorpsvisie Maarssen-dorp 
 
Maarssen-dorp is trots op de mooie ligging aan de Vecht met de historische uitstraling. De centrale 
ligging in het land met rondom groen in de polders of in de parken maakt Maarssen-dorp een sterke 
woonlocatie. De inwoners van Maarssen-dorp zien voor de toekomst vooral kansen in het versterken 
van het winkelgebied van Maarssen-dorp.  
Ook het inzetten op toerisme en (water)recreatie is een antwoord op de zorg dat er in de toekomst  
meer voorzieningen uit het dorp verdwijnen.  
 
Maarssen-Dorp heeft een heel eigen karakter en cultuurhistorie. De inwoners van Maarssen-dorp 
willen deze kenmerken verder ontwikkelen en benadrukken, zodat er sprake is van een leefbaar, 
duurzaam en toekomstbestendig dorp. Maarssen-dorp wil trots zijn op hun dorp, waar meer en beter 
groen en blauw aanwezig is.  
 
De verkeersveiligheid in Maarssen-dorp met heldere verkeersstromen is voor Maarssen-dorp een 
blijvend belangrijk onderwerp voor de toekomst. 
 
Uit de veiligheidsmonitor 2011 van de gemeente Stichtse Vecht blijkt dat de sociale cohesie in 
Maarssen-dorp lager scoort dan in de rest van de gemeente. Dit beeld is in de veiligheidsmonitor 2014 
niet gewijzigd. De sociale cohesie is vooral gericht  op de directe omgeving. De wijk is soms al te 
groot.  Maarssen-dorp wil inzetten op meer aandacht voor sociale cohesie en participatie 
 
Uit de veiligheidsmonitor 2011 blijkt dat de overlast van jongeren in Maarssen-dorp hoger scoort dan 
in de rest van de gemeente. Dit is in de veiligheidsmonitor 2014 verbeterd. De wens is wel om meer 
aandacht te geven aan jongeren in Maarssen-dorp.  
 
De thema’s voor de dorpsvisie voor Maarssen-dorp volgen uit bovenstaande en zijn: 
• Winkelgebied centrum Maarssen-dorp versterken 
• Groene karakter omarmen door  zuinig om te gaan met de ruimte 
• Aandacht voor verkeersveiligheid en parkeren 
• Aandacht voor sociale cohesie en participatie  
• Aandacht voor alle jongeren in Maarssen-dorp 
 
4.1 Samenwerken aan dorpsvisie Maarssen-dorp 
 
De dorpsvisie van Maarssen-dorp kan alleen tot uitvoering worden gebracht als alle betrokken met 
elkaar samenwerken: de inwoners van Maarssen-dorp met haar bewonersgroepen, de ondernemers, 
de vrijwilligersorganisaties, de kerken, sportverenigingen, scholen, politie, de woningcorporatie 
Portaal, de Welzijninstelling en tenslotte de gemeente. Belangrijke randvoorwaarde voor deze 
samenwerking is goede onderlinge communicatie en vertrouwen. De inwoners van Maarssen-dorp 
zien een belangrijke rol voor de gemeente om voor de juiste en tijdige communicatie te zorgen. 
 
Een (h)echte relatie voor deze samenwerking begint met een kennismaking. De inwoners van 
Maarssen-dorp willen op een eenvoudige en laagdrempelige manier kennismaken met het dorp en 
haar omgeving (in al haar facetten: organisaties, verenigingen, activiteiten, etc). De gemeentegids kan 
een belangrijke rol hierin spelen. De inwoners van Maarssen-dorp willen dat de informatie van de 
gemeentegids ook steeds meer online te vinden is,  zodat informatie altijd up-to-date kan zijn. De 
inwoners zullen zich dan meer betrokken voelen bij hun leefomgeving, wordt er meer naar elkaar 
omgekeken en zal de kwaliteit van leven daarmee toenemen.  
 
De gemeente heeft een belangrijke rol in het eenduidig en tijdig beschikbaar stellen van informatie. 
Zowel nieuwe media (internet, sms) als ook oude media (krant) kunnen hierbij worden ingezet. Er 
geldt een breng- en haalplicht. Zolang er heldere manieren van communiceren zijn, is het voor de 
inwoner duidelijk waar de informatie verkregen kan worden. In de communicatie moet er ook ruimte 
zijn voor de dialoog, zodat alle partijen zich gehoord voelen. De bewonersgroepen willen een 
belangrijke rol spelen bij deze dialoog. Ook bij dialoog tussen inwoners onderling. 
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4.2 Winkelgebied centrum Maarssen-dorp versterken 
 
De hoofdproblemen die om een oplossing vragen zijn: 
- De Kaatsbaan dreigt de status van (aantrekkelijk) winkelgebied te verliezen. Er zijn nog maar 15 

winkels gevestigd en er staan enkele winkels leeg.  
- Het Harmonieplein is geen aantrekkelijk verblijfsgebied. Het mist ook een visuele aansluiting op 

de Kaatsbaan. 
- Er is een beleving aan een tekort aan parkeerplaatsen in het centrum. Alleen op het Pieter de 

Hooghplein en op de parkeergelegenheid Achter Raadhoven zijn meestal nog wel enkele vrije 
parkeerplaatsen te vinden. 

- Het winkelcentrum aan de Dr. Plesmanlaan kampt met een ogenschijnlijk onoplosbaar 
parkeerprobleem en een problematische bevoorradingsmogelijkheid. 

 
De gemeente heeft weinig of geen invloed op ontwikkelingen in de detailhandel. Het aantrekkelijk 
houden van winkelcentra is primair een zaak van de gevestigde ondernemingen zelf. De gemeente 
kan faciliteren. 
 
4.2.1 Doelstelling:  Het vergroten van het aantal niet-dagelijkse winkels in de Kaatsbaan. 
 
De inwoners van Maarssen-dorp willen streven naar een centrale winkel-horeca as Harmonieplein-
Pieter de Hooghplein. Winkels buiten dit kerngebied zouden gestimuleerd kunnen worden om zich 
naar het centrum te verplaatsen. De niet-dageljkse winkels die waren gevestigd aan de Langegracht 
(exclusieve dameskleding en leuke, vaak antieke spulletjes) worden gemist. Winkels waar je zo even 
binnen kunt lopen en rondscharrelen. De  inwoners van Maarssen-dorp hebben behoefte aan meer 
niet-dagelijkse winkels in het centrum.  
 
4.2.2 Doelstelling: Meer activiteiten in het dorpscentrum.  
 
De inwoners van Maarssen-dorp willen dat de winkeliers in het centrumgebied veel meer samen 
werken en activiteiten in het dorpscentrum organiseren.  
Het centrumgebied van Maarssen verkeert in dit opzicht in een nadelige positie in vergelijking met het 
winkelcentrum aan de Dr. Plesmanlaan. De winkeliers in het centrum zitten niet onder de paraplu van 
één organisatie of belegger voor wat betreft de bekostiging van collectieve acties enz. 
De inwoners van Maarssen-dorp willen dat de gemeente de onderlinge samenwerking en binding 
tussen de winkeliers in het centrum bevordert.  
 
4.2.3 Doelstelling: Versterking van de kwaliteit van de openbare ruimte in het dorpscentrum 
 
Maarssen-dorp wil het dorpscentrum aantrekkelijker maken en het een betere uitstraling te geven.  De 
twee pleinen in het centrum zouden echte ontmoetingsplekken kunnen worden. De wens is om de 
wandel- en fietsroute tussen het Harmonieplein en het Pieter de Hooghplein te transformeren tot een 
verblijfsplek, waarbij ook aandacht wordt besteed aan de (groene) pleinen zelf. Er wordt ruimte 
gegeven aan maatschappelijke initiatieven die de uitstraling van het dorp binnen dit kader verbeteren 
en versterken. De waterrecreanten meer verleiden om Maarssen-dorp in te gaan, past hier ook bij.  
 
4.2.4 Doelstelling: Herontwikkel het vastgoed rondom het Harmonieplein als een 

centrumgebied 
 
De inwoners van Maarssen-dorp willen dat een ontwikkeling wordt gestart door de gemeente naar een 
nieuwe invulling van het totale gebied De aankoop van de bibliotheek biedt kansen om iets te doen 
aan de totale situatie rond het Harmonieplein en omgeving die als rommelig en onsamenhangend 
wordt ervaren. Dit vraagt om een breed gedragen aanpak waarbij ook ’t Zand, het gebouw van de 
Brandweer en de school moeten worden betrokken.  De inwoners van Maarssen-dorp willen dat het 
als één herontwikkelingsproject wordt beschouwd, waarin de realisatie van een multifunctioneel 
centrum voor het dorp als wens wordt meegenomen. Het gaat dus om een geheel nieuwe invulling 
van het totale gebied. Dit kan ook een gunstig effect hebben op de levendigheid van Maarssen-dorp 
en een positief effect op de omliggende winkels. 
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4.3 Groene karakter omarmen door zuinig om te gaan met de ruimte 
 
4.3.1 Doelstelling: inbreiding op locaties die al bebouwd zijn, of binnen de rode contour. 
 
Maarssen-dorp wordt door de inwoners ervaren als een dorp met een vrij dichte woonbebouwing in 
een aantal wijken met weinig openbare ruimte. De ruimte die in de afgelopen jaren vrijkwam door 
vertrekkende bedrijven is opgevuld met woningbouw in de hogere prijsklasse. De inwoners van 
Maarssen-dorp  kiezen voor inbreiding op locaties die al bebouwd zijn met behoud van dorpse aard en 
schaal. Wat groen is, moet groen blijven. Woningbouw mag daarnaast alleen in uitbreidingslocaties 
plaatsvinden binnen de rode contour. Dat is een door de provincie vastgestelde bebouwingsgrens 
rond steden en dorpen. Uitbreiding kan daardoor alleen nog plaatsvinden tussen de wijk Zogwetering 
en de Machinekade en de ruimte die vrij komt door functieverandering. Op die ruimte moet Maarssen-
dorp zuinig zijn, anders kan de groei van het aantal dorpsbewoners straks niet meer in het dorp zelf 
worden opgevangen.  De inwoners van Maarssen-dorp willen deze woningbouw reguleren in tijd en 
het woningaanbod afstemmen op de woonvisie Stichtse Vecht 2013 rekening houdend met de 
plaatselijke woningbehoefte. Hiervoor zijn duidelijke afspraken voor navolging nodig. 
 
4.3.2 Doelstelling: toekomstige ruimtelijke ontwikkeling worden zorgvuldig ingepast met 

behoud van bestaande kwaliteit en karakter van Maarssen-dorp. 
 
De toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen dienen zorgvuldig te worden ingepast om de bestaande 
kwaliteit, uitstraling en karakter van Maarssen-Dorp te versterken. Bij nieuwe ontwikkelingen dienen  
groen (beplanting), blauw (water), rood (bebouwing) en grijs (wegen) goed op elkaar te worden 
afgestemd. De nieuwe bebouwing dient rekening te houden met dorpse aard en schaal qua 
bouwhoogte en bouwstijlen. Nieuwe groenontwikkeling dient rekening te houden met 
hooikoortsgevoeligheid. Wel is het belangrijk dat de openbare ruimte, namelijk het groen en de 
speelplekken, in het dorp niet onder druk komt te staan door nieuwe ontwikkelingen. Bij nieuwe 
bebouwing willen de inwoners van Maarssen-dorp het verlies aan groen waar mogelijk binnen 
Maarssen-dorp compenseren en respectvol omgaan met het bestaande groen.  
 
4.3.3 Doelstelling: flexibel omgaan met de functies van gebouwen en levensloopbestendig 

bouwen waar mogelijk. 
 
De inwoners van Maarssen-dorp willen inzetten op flexibel bouwen, een gevarieerder woningaanbod 
en meer levensloopbestendige en energieneutrale bebouwing. Bouwen met het oog op de toekomst. 
Leidend is dat flexibel wordt omgegaan met de functies van gebouwen, zodat deze makkelijk 
aangepast kunnen worden aan de behoeften van een volgende levensfase. Bij leegstand of 
braakliggende terreinen wordt samen met eigenaren, inwoners en ondernemers proactief op zoek 
gegaan naar een alternatieve of tijdelijke invulling van het pand of terrein.  
 
4.3.4 Doelstelling: meer gebruik maken van duurzame oplossingen 
 
De inwoners van Maarssen-dorp willen meer gebruik maken van duurzame oplossingen voor bouwen 
en wonen, een gedegen gebiedsinrichting en een betere milieukwaliteit. Tevens dienen alternatieve 
energiebronnen beter benut te worden. De gemeente is zelf reeds bezig met het geleidelijk aan laten 
vervangen van lantaarnpalen door LED-lampen. 
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4.4 Aandacht voor verkeer en parkeren 
 
Tijdens de bewonersbijeenkomst kwam aandacht voor verkeersveiligheid als belangrijk onderwerp 
naar voren. In de verkeersvisie van de gemeente zijn de belangrijkste verkeersknelpunten reeds in 
beeld gebracht ten aan zien van verkeersveiligheid. Deze knelpunten worden door de gemeente 
onderzocht en aangepakt waar mogelijk. De aandachtspunten die overblijven rondom verkeer en 
parkeren komen in deze visie wel terug. 
 
4.4.1 Doelstelling: verkeerscirculatie in Maarssen-dorp afstemmen op toename verkeer 
 
De afgelopen jaren is Maarssen-dorp flink uitgebreid door de bouw van de Hoge Brug locatie en 
Opbuuren. Deze woningbouwontwikkelingen hebben geleid tot een toename van het verkeer en de 
parkeerbehoefte in het dorpscentrum. De inwoners van Maarssen-dorp willen de verkeerscirculatie 
meer afstemmen op de toename van het verkeer. Maatregelen zouden hiervoor overwogen dienen te 
worden. 1 
 
4.4.2 Doelstelling: aandacht voor voldoende parkeerplaatsen in de winkelgebieden en bij 

nieuwbouw 
 
In het dorp is er een tekort aan parkeerplaatsen. Tegelijkertijd is het lastig om nieuwe parkeerplaatsen 
aan te leggen. Om toch de parkeerdruk aan te pakken, is het wenselijk om bij grootschalige nieuwe 
ontwikkelingen vast te houden aan een hogere parkeernorm dan strikt noodzakelijk is. Wellicht kan 
een ondergrondse parkeergelegenheid bij een nieuwe ontwikkeling tot de mogelijkheden gaan 
behoren. Zo kan op langere termijn het parkeerprobleem aangepakt worden. Om te voorkomen dat er 
auto’s onrechtmatig  deze nieuwe parkeerplekken bezet houden kan eventueel gebruik worden 
gemaakt van een parkeertijdregeling. 
 
4.4.3 Doelstelling: Verbeteren van de communicatie over handhaving 
 
Er leeft het gevoel dat bewoners zich af en toe niet gehoord worden en dat de communicatie met 
gemeente en politie soms stroef verloopt. Er is behoefte aan meer transparantie. 
 
4.4.4 Doelstelling: Heldere bewegwijzering 
 
Hoewel er borden staan om bijvoorbeeld parkeerplaatsen aan te geven, zijn deze niet altijd makkelijk 
terug te vinden. Zeker het gelegenheidsverkeer raakt af en toe verdwaald en een deel van het verkeer 
naar het centrum vindt ondanks bebording nog steeds door het centrum plaats. 
 
4.4.5 Doelstelling: Veilige wandelroutes in en naar het centrum met voldoende bankjes voor 

mensen met een lichamelijke beperking 
 
Rondom de scholen zijn de afgelopen jaren schoolzones ingericht. Succesvol zorgen deze er voor dat 
het verkeer meer rekening houdt met de veiligheid van kinderen daar. Deze zones kunnen ook 
toegepast worden rond zorgcentra en -instellingen om ook daar de situatie te verbeteren. Daarnaast is 
het juist in deze omgevingen, waar veel mensen wonen die slecht ter been zijn, belangrijk dat deze 
gebieden goed toegankelijk zijn en blijven. Bij de inrichting van deze nieuwe gebieden dient ook 
meteen gelet te worden of overige voorzieningen zoals bankjes wel voldoende aanwezig zijn voor 
deze doelgroep, zodat wandelroutes bereikbaar zijn.   
 
4.4.6 Doelstelling: Kwaliteit OV behouden en waar mogelijk verbeteren 
 
Op dit moment is de bereikbaarheid van het dorp via het openbaar vervoer goed. Een mogelijk 
verbeterpunt is de aansluiting van de buslijnen op elkaar en op het station.  
 
 

1 Deze zin is gewijzigd bij de vaststelling door de Gemeenteraad op 30-6-2015 
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4.4.7 Doelstelling: Bereikbaarheid van het gemeentehuis verbeteren 
 
Hoewel de bereikbaarheid van het dorp over het algemeen gezien in orde is, is het gemeentehuis een 
pijnlijke uitzondering. Er is dichtbij geen halte om gebruik te maken van het openbaar vervoer en de 
looproute is niet alleen onduidelijk, maar ook relatief gezien gevaarlijk. Het wandelgebied tussen de 
bushalte bij Maria Dommer en het gemeentehuis moet verbeterd worden. Vooral de mensen met een 
lichamelijke beperking hebben nu moeite om deze plek lopend te bereiken. 
 
4.4.8 Doelstelling: Nadenken over de verkeersdruk op langere termijn 
 
Een ander vaak gehoord punt is de aanwezigheid van ongewenst doorgaand verkeer door Maarssen-
Dorp. De drukte rondom de rotondes wordt niet altijd gewaardeerd en de vraag is of dit type verkeer 
wel wenselijk is. Wellicht is het scheiden van doorgaand verkeer en bestemmingsverkeer wenselijk om 
zo alleen het bestemmingsverkeer door het dorp te laten plaatsvinden. 
Wij zijn echter van mening dat het dorp te allen tijde en voor een ieder bereikbaar dient te zijn, hierbij 
word gehoor gegeven aan de wens van ondernemers om bereikbaar te blijven.2 

 
  

2 Deze zin is toegevoegd tijdens de vaststelling de Gemeenteraad van 30-6-2015. 
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4.5 Aandacht voor sociale cohesie en participatie  
 
4.5.1 Doelstelling: Sociale netwerken inwoners, (sport)verenigingen, kerken en 

maatschappelijke organisaties (digitaal) versterken 
 

Sociale cohesie ontstaat vaak vanzelf wanneer mensen zich  inzetten voor een gemeenschappelijk 
maatschappelijk doel. De inwoners van Maarssen-dorp willen onderdeel zijn van de eigen 
samenleving: de directe leefomgeving. Dat betekent terug naar de buurten. De inwoners ervaren nog 
een tekort aan mogelijkheden om te participeren of zijn niet bekend met de mogelijkheden die er al 
zijn. De wens is om de bestaande sociale netwerken meer (digitaal) te versterken en een verbinding te 
leggen tussen inwoners die wel wat willen in of voor de eigen buurt en willen (mee)doen. En daarbij 
ook aandacht te hebben voor specifieke doelgroepen, zoals verstandelijk en lichamelijk beperkten en 
vluchtelingen. 
 
Een belangrijk deel van de sociale cohesie in Maarssen-dorp wordt belichaamd in het werk van de 
kerken, de Zonnebloem, het Rode Kruis, de culturele verenigingen, ouderenbonden en niet te 
vergeten de sportverenigingen en Welzijn Stichtse Vecht. De verenigingen en organisaties beschikken 
in de regel over eigen huisvesting, waar men elkaar kan treffen. Vanuit de kerken werkt de diaconie 
reeds samen met diverse organisaties. Op diverse niveaus is er samenwerking tussen verenigingen 
en organisaties.  Er ligt een kans in het verder versterken van deze samenwerking.  

 
4.6 Aandacht voor alle jongeren in Maarssen-dorp 
 
4.6.1 Doelstelling: Realisatie van een divers activiteitenprogramma voor jongeren. 
 
In de komende jaren is  het aanbieden van een  divers activiteitenprogramma voor jongeren in het 
dorp wenselijk.  Om dit programma mogelijk te maken is  actief contact zoeken  met de culturele 
verenigingen wenselijk. Tevens is er betaalbare ruimte nodig om deze activiteiten  ruimte te bieden.  

 
4.6.2 Doelstelling:  Proactieve jongerenwerkers 
 
Jongerenwerkers dienen meer proactief bezig te zijn met het ontwikkelen van activiteiten en aandacht 
besteden aan elke doelgroep. De inwoners van Maarssen-dorp willen  niet langer alleen 
probleemjongeren aandacht geven: er zijn ook niet-probleemjongeren die graag aan activiteiten deel 
willen nemen maar om verschillende redenen daartoe niet in staat zijn. Daarnaast kan  actiever aan 
jongeren zelf gevraagd worden  naar ideeën en suggesties. 
 
4.6.3 Doelstelling:  Kwalitatieve upgrade van speelplekken voortzetten 
 
De  speelvoorzieningen worden regelmatig  binnen de wijken vanuit beheer verbeterd. In de toekomst 
zou het prettig zijn als dit met dezelfde frequentie en kwaliteit wordt voortgezet, natuurlijk in overleg 
met omwonenden.  
 
4.6.4 Doelstelling:  Meer activiteiten op wijkniveau 
 
In een aantal wijken zijn er jaarlijks activiteiten voor jong en oud en deze worden door de inwoners 
van Maarssen-dorp als bijzonder waardevol ervaren. Niet alleen is het elk jaar een gezellig feest, maar 
men leert men de buren kennen en ontstaat er een zekere mate van saamhorigheid en cohesie.  
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5 Ideeën uitvoeringsplan per thema visie 
 
Per doelstelling zijn in het participatieproces al diverse ideeën genoemd. Deze ideeën zullen in het 
uitvoeringsplan verder opgepakt worden. De haalbaarheid van deze ideeën zal dan worden bekeken. 
Hieronder volgt per thema de doelstellingen uit de visie met de geopperde ideeën.  
 
5.1 Ideeën voor ‘Winkelgebied centrum Maarssen-dorp versterken’  
 
Doelstelling:  Het vergroten van het aantal niet-dagelijkse winkels in de Kaatsbaan 
 
Idee: 
Ter financiering een fonds oprichten waaruit buiten de eigenlijke kern gelegen winkels  financiële 
(aanloop)steun kan worden verleend voor een verhuizing naar een lang leegstaande winkel in het 
kernwinkelgebied.  
 
Idee: 
De eigenaren van de lege winkelpanden kunnen worden gestimuleerd om in de zomerperiode een 
“gat” tijdelijk op te vullen met een VVV informatiepunt, annex winkel met o.a. Vechtstreek producten 
zoals Vechtbrood en vruchtensap. Zo lokt men toeristen naar de dorpskern.  Dit zou tegelijkertijd een 
werkervaringsproject kunnen zijn.   

 
Doelstelling: Meer activiteiten in het dorpscentrum 
 
Idee: 
Een fonds  creëren voor mensen die bereid zijn een evenement te organiseren zoals bij de Bluesroute 
gebeurt. Er zijn mensen die geheel belangeloos de organisatie willen regelen. Zo zouden er misschien 
verschillende evenementen per jaar plaats kunnen vinden waarbij het hele dorp betrokken wordt, net 
als bijvoorbeeld bij de lichtjesavond. Zo komen er meer mensen naar Maarssen-dorp en wordt het 
echt gezellig in het dorp. Zo wordt Maarssen-dorp ook  op de kaart gezet en zal men er waarschijnlijk 
ook nog wel eens op een ander tijdstip terug komen.  
 
Idee: 
Voor minder acties een vergunning eisen en meer met meldingen te werken. 
Idee: 
Markt verplaatsen naar Harmonieplein. 
 
Doelstelling: Versterking van de kwaliteit van de openbare ruimte in het dorpscentrum 
 
Idee: 
Plaatsen van bloembakken. De biodiversiteit wordt bevorderd door de keuze van bepaalde 
plantmaterialen, onderhoud en bewustwording bij bewoners en ondernemers. 
 
Idee: 
een deel van de tuin bij het Parochiehuis (zijde Breedstraat) inrichten als rustpunt (een wat groter 
terras met bezonning).  
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Idee: 
Het Harmonieplein aantrekkelijker maken door hier wat grotere bomen te planten, de jeu de boules 
baan weg te halen en een serie bankjes te plaatsen. Voor  kinderen geprogrammeerde fonteintjes 
(“bedriegertjes”). Dit zorgt voor meer publiek.  
 
Idee: 
Verbreding van de toegang tot het Harmonieplein vanaf de Breedstraat, waardoor het plein visueel 
wordt gekoppeld aan het winkelgebied. 
 
Idee: 
Het dorp  aantrekkelijker maken voor  waterrecreanten door voorzieningen te bieden zoals een 
toiletgebouwtje met  douchegelegenheid, de mogelijkheid afval kwijt te raken en door het gericht 
aanbieden van informatie over het winkelgebied en de voorzieningen. 
 
Doelstelling: Herontwikkel het vastgoed rondom het Harmonieplein als een centrumgebied 
 
Idee: 
Een ontwerpwedstrijd laten organiseren door de gemeente voor het inrichten van het gebied rondom 
het Harmonieplein. De vele ideeën genoemd tijdens de bewonersavonden gebruiken als inspiratie. 
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5.2 Ideeën voor ‘Groene karakter omarmen door zuinig om te gaan met de 
ruimte’ 

 
Doelstelling: inbreiding op locaties die al bebouwd zijn, of binnen de rode contour 
 
Idee: 
Bij grootschalige nieuwbouw gebruik maken van een ontwerpwedstrijd, waarbij inwoners ook kunnen 
aangeven wat zij de beste inzending vinden. 
 
Doelstelling: toekomstige ruimtelijke ontwikkeling worden zorgvuldig ingepast met behoud van 
bestaande kwaliteit en karakter van Maarssen-dorp 
 
Idee: 
De inwoners van Maarssen-dorp willen dat al het bestaande groen een kwaliteitsslag ondergaat en 
beter wordt verbonden met het groene buitengebied. Het wordt zo een groener netwerk: een mooier 
overgangsgebied met verschillende wandel- en fietsroutes waar men gebruik van kan maken. 
 
Idee:  
Onderzoek doen of het groenonderhoud deels door inwoners kan worden gedaan en besparing 
budget ingezet kan worden voor andere doeleinden in de eigen directe leefomgeving.  

 
Doelstelling: flexibel omgaan met de functies van gebouwen en levensloopbestendig bouwen 
waar mogelijk 
 
Idee: 
Verzorgingstehuizen, die als gevolg van wetswijzigingen leeg komen te staan, ombouwen tot 
zelfstandige appartementen voor ouderen of jongeren. Bij dergelijke functieveranderingen bij de keuze 
rekening houden met de directe ruimtelijke omgeving en tevens de openbare ruimte op passende en 
verantwoorde wijze aanpassen. Tevens rekening houden met de mate van het karakter van de 
gebouwen. Dit betekent dat niet alles behouden hoeft te blijven als het qua karakter niets of nauwelijks 
iets toevoegt aan de omgeving.  
 
Doelstelling: meer gebruik maken van duurzame oplossingen 
 
Idee: 
De gemeente het goede voorbeeld laten geven met duurzame ontwikkeling zoals het aanleggen 
zonnepanelen op het gemeentehuis. 
 
Idee:  
Onderzoek laten dien naar welke lantaarnpalen overbodig zijn en weggehaald kunnen worden. Dit 
zorgt voor minder lichtvervuiling en energieverspilling. 
 
Idee: 
Stimuleren dat zonnepanelen en andere vormen van duurzame energie op/in alle openbare gebouwen 
worden geplaatst om die plekken van duurzame energie te voorzien. Eventuele extra gegenereerde 
energie zou wellicht naar aanliggende panden en woningen kunnen gaan. 
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5.3 Ideeën voor ‘Aandacht voor verkeer en parkeren’ 
 
Doelstelling: verkeerscirculatie in Maarssen-dorp afstemmen op toename verkeer 
 
Idee: 
Het verkeer vanaf de Straatweg, richting Maarssen-dorp centrum via de Sportparkweg en 
Sweseringseweg leiden. Deze route heeft geen last van opstoppingen door een openstaande brug.  

 
Idee: 
Inrichting rotondes en zebrapaden  in de gemeente uniform maken wat betreft o.a. voorrang voor 
fietsers inclusief extra veiligheidsmaatregelen zoals ledverlichting. 
 
Idee: 
De voorrangssituatie bij kruispunt Arienslaan en Diependaalsedijk en andere kruispunten in 
30kmgebied in het centrum van Maarssen-dorp heroverwegen. 
 
Doelstelling: aandacht voor voldoende parkeerplaatsen in de winkelgebieden en bij nieuwbouw 
 
Idee: 
Bij de mogelijke ontwikkeling van het Harmonieplein wensen de inwoners van Maarssen-dorp de 
mogelijkheid dat het verkeer vanaf de Straatweg rechtstreeks naar centrale parkeerplaatsen worden 
geleid met voldoende parkeerplaatsen. Parkeerplaatsen onder het Harmonieplein zijn misschien een 
oplossing.  
 
Doelstelling: Verbeteren van de communicatie over handhaving 
 
Idee:  
Meer overleg tussen bewoners, gemeente en politie om zo meer inzicht te krijgen in waarom er voor 
bepaalde oplossingen wordt gekozen om bestaande verkeersproblemen adequaat aan te pakken. 
Ook meer communicatie over veranderingen van verkeersborden. 
 
Idee: 
Meer aandacht in de communicatie voor de wijkagenten. Deze zijn niet of nauwelijks bekend bij de 
bewoners, terwijl ze toch als vertrouwenspersoon zouden moeten dienen.  
 
 
Idee: 
Ook bewoners kunnen wellicht een grotere bijdrage leveren aan de handhaving. Er kan bijvoorbeeld 
nog meer gebruik worden gemaakt van de buurtsignaleringsteams.  
 
Doelstelling: Heldere bewegwijzering 
 
Idee:  
Betere bewegwijzering naar parkeerplaatsen met regelmatige evaluatie en controle of de bebording 
adequaat is. 
 
Idee:  
Kruispunten dusdanig inrichten zodat onbekend verkeer automatisch de juiste route volgt.  
 
 
Idee: 
Aanduiding op de borden voor verkeer richting Maarssen-Noord en Maarssen-Zuid. 

 
Doelstelling: Veilige wandelroutes in en naar het centrum met voldoende bankjes voor mensen 
met een lichamelijke beperking 
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Idee: 
Enkele bankjes plaatsen langs de grachten en bij de winkels aan de Johannes Vermeerstraat. Dat 
gaat weliswaar ten koste van enkele parkeerplaatsen, maar het maakt het verblijf in Maarssen-dorp 
gezelliger en toegankelijker voor mensen met een lichamelijke beperking 
 
Idee: 
Het realiseren van wandelroutes in en naar het centrum  en rondom zorgcentra met voldoende 
bankjes, zodat de wandelroute voor mensen met een lichamelijke beperking haalbaar is. Deze 
wandelroutes realiseren in samenhang met betere aansluiting tussen verschillende stukken kwalitatief 
hoogwaardiger groen, zoals ontsluiting park Vechtenstein/Wilgenbos en groen rondom Maarssen-
dorp. 
 
Doelstelling: Kwaliteit OV behouden en waar mogelijk verbeteren 
 
Idee:  
De buslijnen 36 en 120 sluiten niet goed op elkaar aan omdat de haltes fysiek en visueel van elkaar 
gescheiden zijn. Een heldere looproute met bewegwijzering van de halte op de Kerkweg naar de halte 
bij Snavelenburg kan hierbij helpen. 
 
Idee: 
Treinverbinding Maarssen behouden en verbeteren waar mogelijk. 
 
Doelstelling: Bereikbaarheid van het gemeentehuis verbeteren 

 
Idee: 
Het aanleggen van een stoep vanaf Maria Dommer tot Goudestein om zo voetgangers wat meer 
veiligheid te bieden. 
 
Idee: 
De looproute naar het gemeentehuis deels door het park van Goudestein laten plaatsvinden. Dan 
gelijktijdig letten of er genoeg bebording en straatmeubilair aanwezig is. 
 
Doelstelling: Nadenken over de verkeersdruk op langere termijn 
 
Idee:  
Nadenken in hoeverre er oplossingen te vinden zijn om de hoeveelheid doorgaand verkeer op langere 
termijn te beperken. 
 
Idee: 
Regelmatig kentekenonderzoek doen om na te gaan in hoeverre de omvang van doorgaand verkeer 
zich ontwikkelt.  
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5.4 Ideeën voor ‘Aandacht voor sociale cohesie en participatie’  
 
Doelstelling: Sociale netwerken inwoners, (sport)verenigingen, kerken en maatschappelijke 
organisaties (digitaal) versterken 

 
Idee: 
Onderzoek op de vraag voor welke (groep van) inwoners iets zou moeten worden gedaan aan een 
betere participatie, welke organisatievormen daarvoor nodig zijn en over welke voorzieningen men 
moet kunnen beschikken. Denk bijvoorbeeld aan verstandelijk beperkten, vluchtelingen, etc.  
 
Idee: 
Oprichting van een Platform Maarssen-dorp, waaraan deelnemen alle organisaties en verenigingen 
die zich interesseren voor het maatschappelijk, cultureel, sportief en sociaal bestel in Maarssen-dorp.  
 
Het Platform zou kunnen dienen voor het uitwisselen van informatie en plannen, voor het bundelen of 
faciliteren van initiatieven en het optreden als spreekbuis naar de gemeente. Een van de functies zou 
kunnen zijn het opstellen van een agenda van alle activiteiten.  
 
Uitgangspunt moet zijn een door de betrokkenen gewenste en georganiseerde activiteit, waarvan de 
(beperkte) kosten door de deelnemende organisaties worden gedragen. De gemeente komt in beeld 
wanneer medewerking nodig is in de fysieke of ruimtelijke sfeer.  
 
Welzijn Stichtse Vecht of een vergelijkbare organisatie vragen om het gewenste Platform op te richten. 
 
Idee: 
Het is voor een goed functionerend  sociaal netwerk van belang dat het dorp over één of meer fysieke 
vestigingen kan beschikken. Dit kunnen tevens laagdrempelige ontmoetingscentra in de wijken zijn, 
die door de gemeente worden gefaciliteerd. In Maarssen-dorp zijn reeds diverse openbare en 
kerkelijke ontmoetingsplekken, die beter benut kunnen worden door beter samen te werken en te 
promoten.  
 

Idee: 

Optimaliseren digitaal platform voor alle inwoners van Maarssen-dorp met overzicht activiteiten, 
verenigingen en marktplaats van diensten voor en door inwoners.  
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5.5 Ideeën voor ‘Aandacht voor alle jongeren in Maarssen-dorp’ 
 
Doelstelling: Realisatie van een divers activiteitenprogramma voor jongeren 
 
Idee: 
Meer activiteiten voor jongeren zoals bandjesavonden, talentenjachten, disco's voor verschillende 
leeftijdscategorieën, timmerdorp en sporttoernooien georganiseerd vanuit de behoefte van jongeren. 
De vele ideeën genoemd tijdens de bewonersavonden gebruiken als inspiratie. 
 
Idee: 
Naast het gebruik van de vaste communicatiemiddelen van de gemeente, zou gekeken kunnen 
worden in hoeverre scholen, (sport)verenigingen en wijkcommissies een bijdrage kunnen leveren aan 
het verspreiden van informatie.  
 
Doelstelling:  Proactieve jongerenwerkers 
 
Idee: 
Nieuw jeugdhonk realiseren in Maarssen-dorp nu Kuyperstraat is gesloten waarbij jongeren zelf 
gevraagd worden naar inrichting en gewenste activiteiten. 
 
Doelstelling:  Kwalitatieve upgrade van speelplekken voortzetten 
 
Geen idee voor aangedragen. 
 
Doelstelling:  Meer activiteiten op wijkniveau 
 
Idee: 
Bewonersgroepen en inwoners meer stimuleren om subsidies en contributies te gebruiken om binnen 
de wijk zelf activiteiten op touw te zetten. Ze zouden tevens contact kunnen opnemen met de 
jongerenwerkers, sportverenigingen en andere wijken voor hulp en suggesties. Het idee is  in eerste 
instantie klein te beginnen en dit langzaam voort te bouwen. Wellicht kan dit op langere termijn ook 
leiden tot een competitie tussen de verschillende wijken met inzet van raadsleden. De vele ideeën 
genoemd tijdens de bewonersavonden gebruiken als inspiratie. 
 
Idee: Maarssense Sportdag 
In samenwerking met scholen en sportverenigingen jaarlijks door inwoners een sportdag voor het hele 
dorp organiseren. Sporten is  gezond, maar een sportdag  is tegelijkertijd ook een mogelijkheid tot 
profilering van de verschillende verenigingen in Maarssen-dorp. Door de sportdag  te koppelen aan 
lokale sponsoring kunnen ook andere lokale verenigingen, bedrijven en winkels zich promoten. De 
vele ideeën genoemd tijdens de bewonersavonden gebruiken als inspiratie. 
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