
Gehandicaptenraad 
De gehandicaptenraad worstelt met de frustratie van het 
gevoel niet gehoord te worden door de Gemeente. Ook 
deze organisatie constateert problemen met de toeganke

lijkheid van de Kaatsbaan: 
* De stoepen zijn te smal: de standaardmaat van een 

doorgang is 1.50 meter; 

* Vele straatlantaarns staan in de weg; 
* Er wordt de hand gelicht met de snelheid (30 km) 

en er is geen handhavingtoezicht; 
* Straatmeubilair, zoals bijvoorbeeld de fietsenklem 

men is slecht bedacht; 
* De brugopgang is te steil en er wordt gepleit voor 

verwijdering van de 'loopkaden' op de brug; 
* Losse objecten op straat (reclame van winkeliers) 

dienen beter gereguleerd; 
* Zichtbare aanwezigheid van politie ter verhoging 

van het veiligheidsgevoel wordt node gemist, zeker 
bij duisternis. 

De maatregelen waarvoor beide organisaties pleiten om 
snel door te voeren zijn: 

1. Herziening van de opgang naar de Kaatsbaanbrug; 
2. Toegankelijk maken van de Kaatsbaan voor rollator- en 
rolstoelgebruikers, onder andere door slimmer plaatsen 

van Straatmeubilair, inclusief lantarenpalen; 
3. Aanpassen van de stoepranden in de Kaatsbaan en ver
wijderen van de smalle stoepen op de brug; 

4. Vuilniswagens weren, door aan de achterzijde van de 
Kaatsbaan (liefst ondergrondse) afvalcontainers te plaat
sen; 

5. Lossen en laden praktisch geheel aan de achterzijde 
plaats laten vinden; 
6. Politie 'zichtbaar' op straat, zeker bij duisternis; 
7. De Kaatsbaan afsluiten voor, met name, gemotoriseerd 
verkeer. 
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3.3 Bezoekers van de Kaatsbaan 

De Kaatsbaancommissie heeft 80 bezoekers geënquêteerd 
en gevraagd hun mening te geven over een aantal 
Kaatsbaanzaken. 

De vragen betroffen: 
» Man, vouw, leeftijd, herkomst en bezoekfrequentie; 
» Doel bezoek, welke zaken; 
» Vervoermiddel, parkeergemak; 
* Avondbezoek Kaatsbaan ; 
» Mening over de Kaatsbaan m.b.t. diverse uiterlijke 

zaken als straatinrichting, straatmeubilair en 
winkelfronten, verkeer en veiligheid. 

Uitkomsten van de enquête: 
1. Leeftijd.
De gemiddelde leeftijd van de bezoekers lag ruim boven
de 30 jaar, te weten:
43% was 50+ en 49% tussen de 30 en de 50.

2. Herkomst.
62% bleek afkomstig te zijn uit Maarssen-dorp; slechts
10% uit Maarssenbroek en 28% van elders.

3. Bezoekfrequentie.
33% gaf aan de Kaatsbaan dagelijks te bezoeken en 34%
twee tot drie keer per week, hoofdzakelijk voor het doen
van aankopen voor de dagelijkse levensbehoeften; de rest
kwam hier incidenteel.

4. Doel van het bezoek.
Opvallend vaak werd het doen van dagelijkse boodschap
pen genoemd. Het recreatief winkelen kwam weliswaar als
tweede reden uit de bus, maar op afstand.
Typerend is het relatief grote aantal malen dat werd aan
gegeven de Kaatsbaan slechts te gebruiken als doorgaan
de weg.

5. Waarom juist de Kaatsbaan als doel?
Op de vraag waarom juist op de Kaatsbaan boodschap
pen werden gedaan, gaf 36% te kennen de Kaatsbaan
gezellig te vinden en 38% het gemak van vele winkels
vlakbij en vlakbij elkaar.
Opvallend weinig werd het winkelaanbod genoemd (5%).

ft' 
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6. Te bezoeken zaken. 
25% van de geënquêteerden kwam voor de dagelijkse 
levensbehoeften, 11 % voor de horeca en 38 % kwam voor 
overige activiteiten. De overige 26% had geen speciaal 
doel. 

7. Vervoermiddel en parkeren. 
26% kwam te voet, 36% met de fiets en 28% met de auto. 
Wel werd in alle gevallen opgegeven dat het vinden van 
een parkeerplek gemakkelijk was. Ook motor en bus wer
den genoemd. 

8. Avondbezoek. 
De vraag of men de Kaatsbaan ook 's avonds bezoekt werd 
in 40% van de gevallen bevestigend beantwoord. Van 
deze 40% had eenderde als doel de koopavond, eenderde 
bezoek horeca en eenderde zei de Kaatsbaan 's avonds als 
doorgaande weg te gebruiken. 

9. Meningen over de Kaatsbaan. 
Ook werd gevraagd naar de mening van de bezoekers over 
diverse aspecten van de Kaatsbaan en tevens of verande
ring van die aspecten noodzakelijk gevonden werd. De 
mening kon uitgedrukt worden in 4 gradaties (heel ple
zierig, plezierig, gewoon en onplezierig); de noodzaak tot 
veranderingen in: ja, nee of geen mening. 
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De aspecten die aan de orde kwamen waren: 
A. Inrichting van de straat, uitstallingen, straatmeubi

lair en etalages/winkelfront; 
B. Verkeer; 
C. Veiligheid. 

Ad A Inrichting van de straat, de uitstallingen, straat
meubilair en etalages 
De mening over de straat wat betreft uitstallingen is voor 
31 % wel plezierig, echter zo'n 70 % spreekt zich uit voor 
nietszeggend tot niet plezierig. 

Mening over de inrichting van de straat
en uitstallingen

35,0! 
27,5 30,0 26,3 

25,0

20,0
15,0 10,0
10,0 5,0 
5,0

0,0
gewoon onplez. geen 

men. 

Verandering noodzakelijk v.w.b.
inrichting straat en uitstallingen

42,5% 

42,5% 

Ditzelfde geldt min of meer ook voor het straatmeubilair 
(lantaarns, fietsenrekken), en de etalages en winkelfront. 

Mening over straatmeubilair (lantaarns e.d.) 

33,8 

11,3 

h.plez. p!ez. gewoon onplez. geen
men.

Veranderingen noodzakelijk v.w.b.
straatmeubilair (lantaarns e.d.)?

13,8% 
,33,8% 

52,5% 

Men vindt weinig kraak en smaak aan de Kaatsbaan. 
Hetgeen aangeeft dat de consumenten uit het dorp uit 
gewoonte de Kaatsbaan bezoeken voor de dagelijkse 
boodschappen en minder kritisch zijn t.a.v. de winkelom
geving. 
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Ad B Verkeer Wel waardeert 65% van de bezoekers de goede bereik-
De uitkomsten spreken voor zich; het overgrote deel van baarheid. 
de bezoekers van de Kaatsbaan ervaart het verkeer in de 
Kaatsbaan als onplezierig en bijna 64 % vindt dat daarin 

verandering moet komen. 

Mening over (gemotoriseerd) verkeer In de Kurtsbun 
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Veranderingen noodzakelijk v.w.b. de
verkeerssituatie?
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27.5% 
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Ad C Veiligheid 

40% van de bezoekers vindt dat meer gedaan moet wor
den aan veiligheidsaspecten. Men denkt hierbij zowel aan 
verkeersveiligheid als aan sociale veiligheid (overlast van 
nachtelijke horeca). 

Meningen ten aanzien van mogelijke veranderingen 

Veel van de ondervraagden maakten gebruik van de gele
genheid om zelf nog aanvullende meningen en ideeën te 
formuleren. In deze gesprekken, waarin nader ingegaan 
werd op knelpunten en mogelijke veranderingen, werden 
met name verkeer door 64% en obstakels door 43% van 
de bezoekers als belangrijkste aandachtsgebieden voor 
verandering genoemd. 

De belangrijkste veranderingen 

13% 
13% 

64% 
18% 

24% 

43% 

Mist u iets? 
Op de vraag "mist u iets?", gaf 11 % aan een trekpleister, 
bijv een Hema (11%) te missen, en 24 % wilde meer speci
aalzaken: delicatessen en exclusieve modezaken. Andere 
wensen die werden geuit waren onder andere: een luxe 
groetenboer (6%), meer kunst en antiek (4%), een sport
winkel (4%) of een biologische winkel (3%). 

Conclusie 

De uitkomsten van de enquête geven aan dat Maarssen
dorp momenteel nauwelijks autonome aantrekkingskracht 
heeft. Hieruit zou voorzichtig afgeleid kunnen worden, dat 
het aanbod en branchering niet spraakmakend is. Dit is 
best zorgelijk, immers een economisch gezonde midden
stand dient een veel groter deel van haar omzet te verkrij
gen uit een ruimere regio. 

• Verkeer: Kaatsbaan autovrij, ruimte te krap, de mix van
auto's, fietsers en wandelaars is verkeerd (64%)

• Straatmeubilair en uitstallingen: te veel obstakels, er is
niet te lopen (43%)

D Gevels: winkelfront vaak verpest en rolluiken zijn
storend. Vroeger was het veel gezelliger (24%)

a Alles gaat weg door horeca: er is teveel horeca en
geluidsoverlast van café's (18%)

• Veel leegstand (en te lang), dat is achteruitgang (13%) 

i Winkelaanbod: veel van hetzelfde, meer variaties
gewenst (13%)
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3. >aan
3.4 Ondernemers en bewoners van de Kaatsbaan aaann henett woor 

Van meet af aan heeft de projectgroep gesteld dat een 
onderzoek naar verleden, heden en toekomst van de 
Kaatsbaan nooit serieus kan worden genomen zonder het 
gesprek aan te gaan met de ondernemers en bewoners 
van de Kaatsbaan. 

De ondernemers omdat zij het meest gebaat zijn bij een 
gezellige, druk bezochte Kaatsbaan en debewoners 
omdat zij terecht vinden dat ze ook recht hebben om ple
zierig te wonen. 
De bewonersomdat bewoning in een winkelstraat mede 
bijdraagt aan een veilig en sociaal klimaat. 

Van alle gesprekken, die steeds ongeveer een uurtje duur
den, is een protocol opgemaakt dat ook is besproken met 
de betreffende ondernemers en bewoners. Dezegespreks
verslagen geven een interessant beeld van meningen. Het 
is duidelijk geworden dat er uit alle gesprekken een min of 
meer gezamenlijke visie is te destilleren, met name wan
neer men drie groepen onderscheidt: de bewoners, de 
winkeliers en de horeca exploitanten. 
Enkele saillante uitspraken uit die gesprekken willen weU 
niet onthouden. 

Enkele uitspraken van winkeliers 
* "Ik werk al vanaf mijn 16e jaar in deze winkel, ik 

ben nu 42. Er moet eens wat gebeuren. Zorg 
ervoor, dat het weer gezellig wordt. Haal de markt 
naar de Kaatsbaanen doe het verkeer eruit" . 

* "Maarssen-dorp moet werken aan haar eigensuc
ces en niet meer afwachten. Erzijn duidelijk min 
der klanten op de Kaatsbaan.Deondernemersver
eniging doet haar best, geloof ik, maar er komen 
te weinig ondernemers naar de vergaderingen. 
Wel praten, maar niet meedenken en meebetalen 
aan de plannen, dat kunnen ze ook niet meer, het 
is allemaal veel te ingewikkeld geworden en te 
duur! De gemeente moet helpen". 

* "De passage bijvoorbeeld moet worden opge
knapt. Als je het niet onderhoudt, krijg je wat je 
verdient, een armoedige boel". 

* "je kunt met de kinderwagen onmogelijk onge
stoord door de Kaatsbaan11 . 

* "Gezamenlijk acties voeren, zoals bijvoorbeeld: 'de 
Kaatsbaan ruimt op', of: 'demonstratiedagen op 
de kaatsbaan'. je kunt zoveel verzinnen, als je 
maar medewerking krijgt". 

* "Het verkeer door de Kaatsbaan moet blijven, 
anders wordt het nog stiller". 

* "Wezouden allemaal uithangborden moeten 
gebruiken in plaats van neonbakken". 

32



• "Ik ben nu 46 jaar actief op de Kaatsbaan, er is veel 
meer concurrentie gekomen, maar je moet specia
liseren". 

» "De Gemeente moet veel actiever zijn en samen 
werken met de ondernemers op de Kaatsbaan". 

» "Een dorpskarakter houden, kleine gespecialiseer
de winkels en veel gezelligheid, dat moeten we 
hebben". 

» "We moeten opnieuw proberen de Kaatsbaan auto
vrij te maken". 

• "In een klein dorp kan de middenstand niet alleen 
meer zorgen voor de activiteiten. De gemeente 
moet meedoen, anders wordt het niets". 

Enkele uitspraken van bewoners 
• "Er is te veel horeca, dat gaat maar door tot diep in 

de nacht en opruimen, ho maar". 
» "We durven ons met niets te bemoeien, we voelen 

ons niet veilig". 
» "Als ik ook maar even de kans krijg ben ik hier 

weg". 
» "Bewoners, winkeliers en horeca moeten goede 

afspraken maken, ze kunnen niet zonder elkaar". 

Enkele uitspraken van horeca exploitanten 
» "Maarssen-Dorp is al een uitgaansgebied gewor

den". 

"Wonen op de Kaatsbaan is niet plezierig, veel te 
veel lawaai, dat is nu eenmaal zo in een uitgaans
gebied, daar moet je niet meer gaan wonen". 
"De Gemeente heeft de keus, nu ook de horeca 
tegenwerken met het gevolg, dat alle activiteit uit 
Maarssen gaat verdwijnen". 
"Controle op de naleving van de afspraken met de 
horeca mag best wat steviger, sluitingstijden bij 
voorbeeld, men moet zich er gewoon aan houden". 
"Samenwerken aan een aantal activiteiten kan 
best. De winkeliers en de horeca kunnen best 
goede ideeën ontwikkelen en dan kan de Gemeen
te niet achterblijven". 
"De politie zal op de bekende tijden meer aanwe
zig moeten zijn". 

•«mm! 
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Wat houdt de ondernemers bezig? 
De onderwerpen (in willekeurige volgorde) die de onder
nemers het meeste bezighouden zijn: 
1. Veiligheid; 
2. Verkeer; 
3. Parkeerbeleid; 
4. Huurprijzen van de winkelpanden; 
5. Diversiteit van het winkelaanbod; 
6. Winkelgevels op de Kaatsbaan; 
7. Wonen op de Kaatsbaan; 
8. Horeca en de regelgeving; 
9. Spreiding van het winkelgebied in Maarssen- Dorp; 
10. Samenwerking met de Gemeente. 

Samengevat hebben de ondernemers het volgende 
gezegd: 
1. Het lijkt alsof de veiligheid aan het verbeteren is, moge
lijkerwijs als gevolg van de plaatsing van meer camera's. 
Maar ook beleid, regelgeving en handhaving zijn nodig. 
2. Het verkeer is een lastig probleem. Enerzijds moeten 
winkels bevoorraad kunnen worden (kan dat niet via de 
achterzijde dan moet dat wel via de Kaatsbaan), ander
zijds mag het winkelend publiek er geen last van hebben 
en moet zich veilig blijven voelen. 
De winkeliers kunnen zich in het algemeen wel vinden in 
afsluiting van de Kaatsbaan voor gemotoriseerd verkeer. 
3. Ruime, gratis en makkelijk vindbare parkeergelegenhe
den zijn belangrijk. 

4. Huurprijzen zijn hoog en rendabele winkelexploitatie is 
daardoor problematisch. 
5. Het winkelaanbod is niet voldoende gevarieerd. 
6. In de loop der jaren is er veel wildgroei ontstaan in 
gevelaanpassingen, maar restaureren kost veel geld. 
7. Het wonen op de Kaatsbaan loopt nog steeds terug. De 
meeste ondernemers staan positief tegenover bewoning. 
8. Dat er een en ander aan de regelgeving schort, met 
name de horeca betreffende, komt steeds naar voren. 
Controle op en handhaving van sluitingstijden, controle 
op de afvalstroom en toezicht op vandalisme wordt node 
gemist. 
9. De verschillende winkelclusters in Maarssendorp heb
ben te veel en te lang alleen naar hun eigen gebied geke
ken. Samenwerking is geboden en de noodzaak daartoe 
wordt ook onderkend. 
10. In de loop der jaren is helaas een wederzijds wantrou
wen gegroeid tussen de ondernemers en de Gemeente. 
Het besef wint terrein dat samenwerking absoluut noodza
kelijk is. Bijvoorbeeld de intocht van Sinterklaas zou toch 
een regionaal hoogtepunt kunnen zijn zoals bijvoorbeeld 
in Naarden Vesting. 



In algemene zin kan worden gesteld dat de ondernemers 
positief reageerden op het initiatief van de projectgroep 
om met elkaar in gesprek te gaan over de huidige ontwik
kelingen en de kansen in de toekomst. Unaniem spreken 
de ondernemers hun zorg uit. Allen zijn van mening dat 
met name de productieve communicatie tussen onderne
mers en de Gemeente te wensen overlaat, maar dat er 
volop kansen zijn wanneer nu kordaat wordt gehandeld. 

De projectgroep Kaatsbaan heeft ook contact opgenomen 
met de ondernemersvereniging. De ondernemersvereni
ging onderschrijft in grote lijnen de inhoud van de uit
komsten maar houdt rekening met de wetenschap dat van 
al haar leden het alleen de mening betreft van de onder
nemers van de Kaatsbaan. 
Een uitgebreider verslag van de gesprekken staat in 
bijlage 7.1, Ondernemersgesprekken. 
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