
5.1 De welstand van de Kaatsbaantsb, 

Algemeen 
Als de Kaatsbaan en omgeving zich in de toekomst wil 
profileren als een gezellig, kleinschalig, onderscheidend 
winkelgebied, dient het welstandsbeleid in eerste instantie 
gericht te zijn op handhaving en waar nodig versterking 
van het bouwkundig verleden. Over de hele wereld gaan 
belangrijke winkelstraten, waar alleen internationale win
kelketens zich nog een vestiging kunnen veroorloven, er 
steeds inwisselbaarder uitzien. De Kaatsbaan is een straat 
waarin de historische ontwikkeling duidelijk af te lezen is 
aan een rijk gevarieerde verzameling panden uit allerlei 
periodes. Het is wenselijk de oorspronkelijke karakters van 
de panden zoveel mogelijk te bewaren. Daar waar dit 
karakter duidelijk geweld is aangedaan dienen maatrege
len genomen te worden om eigenheid van het pand en 
afwisseling van de gevelwand weer in ere te herstellen. 
Los van de architectuur en aankleding van de gevels dient 
het welstandsbeleid tevens aan te sturen op maximale 
beheersbaarheid van alle min of meer losse, dan wel toe
gevoegde elementen die het zorgvuldig opgebouwde 
streefbeeld alsnog lelijk kunnen verstoren. 

Welstandsniveau 
Uit het bovenstaande wordt duidelijk dat de lat voor het 
beoogde welstandsniveau niet hoog genoeg gelegd kan 
worden. Het in de Concept Welstandsnota geformuleerde 
voornemen om de Kaatsbaan en omgeving het niveau 
'beschermd dorpsgezicht' toe te kennen, is dan ook een 
fundamentele stap in de goede richting. 
Maar, een belangrijk aspect waarmee tevens rekening 
gehouden dient te worden, is natuurlijk dat de panden in 
de Kaatsbaan er niet alleen maar staan mooi te zijn. Het 
zijn winkels, er moet omgezet worden. Welstandsbeleid 
speciaal toegesneden op reclame-uitingen is derhalve 
geen overbodige luxe. Het is juist de reclame die een sterk 
uniformerend effect heeft op de gevelrij en deformerend 
werkt op de architectuur van het individuele pand. 
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Kapstokartikelen 
Het verdient aanbeveling om, voorafgaand aan concrete 
uitspraken over vergunningen, toetsingen, maten, kleuren, 
materialen etc. een aantal kapstokartikelen te formuleren 
waarop ten allen tijde kan worden teruggegrepen. 
Aangezien het in dit geval voornamelijk gaat om bewaren 
en restaureren, en slechts sporadisch om in te passen 
grootschalige renovatie of nieuwbouw, zijn de meest voor 
de hand liggende kapstokken het pand zelf en de (directe) 
omgeving. 

De gevelwand 
Bij elke voorgenomen wijziging dient algemeen 
getoetst te worden op de verwachte invloed daar 
van op de beoogde ensemblewerking. Past die 
gevelwijziging in de heersende, dan wel beoogde 
gevelwand, uiteraard rekening houdend met de 
gangbare variatie. 
De bouwmassa 
Een voorgenomen wijziging dient getoetst te wor
den aan de karakteristieke stijl van het pand zelf. In 
veel gevallen is uit (nog) aanwezige gevelelemen 
ten redelijk vast te stellen hoe de gevel ooit 
bedoeld is geweest. De mate waarin de voorgeno
men wijziging een afwijkende dan wel converge
rende koers voorligt met het streefbeeld is uit
gangspunt voor de toetsing. 
Toegevoegde elementen 
Niet in de laatste plaats, wordt een gevelaanzicht 
bepaald door toegevoegde elementen, veelal 
voortvloeiend uit de functie van het pand in de 
horeca dan wel detailhandel. Deze elementen die 
nen alle vergunningsplichtig te worden, waarbij de 
toetsing gebeurt aan de mate waarin ze aan het 
met de eerste twee artikelen beoogde resultaat 
afbreuk doen, dan wel een bijdrage leveren. De 
formulering 'redelijke eisen van welstand' is in 
dezen beslist te vaag. 

Op de foto staat de 'Passage' in oude staat. 

50 



Wijzigingsbeleid 
Gezien de nog vrij geringe ervaring met een dergelijk 
gedetailleerd welstandsbeleid, dienen de mogelijkheden 
tot wijziging, dan wel aanvulling ervan duidelijk geformu
leerd te worden, zodat de gemeente niet jarenlang aan 
een inmiddels verouderd toetsingcriterium gehouden kan 
worden. 

aanbeveling
Concreet 
Het duurt ongetwijfeld nog enige tijd voor de uitgewerkte 
voorschriften compleet en functioneel zijn, maar ook in dit 
stadium is een aantal concrete aandachtspunten goed te 
formuleren. 
De gevelwand 
1) De oorspronkelijke perceelsindeling dient gehandhaafd 
te blijven. Waar twee panden geschakeld functioneren, 
dient de parcellering ten minste visueel gehandhaafd, dan 
wel in ere hersteld te worden. 
2) Op straatniveau dienen de gevels de oorspronkelijke 
rooilijn te volgen. 
3) Goothoogte en kapvorm dienen binnen de bandbreedte 
van de reeds voorhanden variatie te blijven, met speciale 
aandacht voor de relatie tot de belendingen. 
De bouwmassa 
1) Het ritme van de gevel, zoals dat tot uiting komt in de 
sparingen en de lagenopbouw dient in de oorspronkelijke 
staat bewaard te blijven, dan wel zo goed mogelijk in die 
staat teruggebracht te worden. Bij nieuwbouw of vergaan

de renovatie dient het gevelritme aan te sluiten bij de 
door de naburige panden vertoonde, dan wel beoogde 
variatie daarin. 
2) Materialen voor kap, dakkapellen, gevel, ramen, deuren 
etc. dienen in eerste aanleg het eigen, oorspronkelijke 
karakter en de stijl van het pand te versterken of tot gel
ding te brengen. In principe dienen daarvoor traditionele 
materialen, kleuren en vormen gebruikt te worden. Ook 
de maatvoering dient in deze context strikt aan maatrege
len gebonden te zijn. Welke van de diverse stijlen eigen 
aan het pand, de buurt, dan wel de streek zijn, dient 
onderwerp van grondig onderzoek te worden. Het is de 
bedoeling dat op deze wijze uiteindelijk een gedetailleerd 
en inzichtelijk toetsingskader verkregen kan worden. Na 
het pandeigen karakter dient uiteraard de ensemblewer
king gewogen te worden. Maar zelfs al met bovenstaande, 
nog vrij algemeen geformuleerde welstandsvoorschriften 
kunnen allerlei excessen worden voorkomen. Eigen aan 
een gevoel van exclusiviteit is nu eenmaal ook een zekere 
stijlvolle ingetogenheid. 
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Toegevoegde elementen 
Hiermee betreedt de welstand een heel wat onzekerder 
terrein, aangezien de omgeving nauwelijks houvast biedt 
in de zin van goede voorbeelden, toegestane bandbreedte 
in variatie e.d. Toch zijn het belangrijke elementen die 
voor een goed welstandsbeleid beslist beheersbaar dienen 
te zijn, omdat alle zorgvuldigheid betracht bij gevelwand 
en pand er weer volledig door teniet gedaan kan worden. 

Te denken valt aan voorschriften inzake: 
1) De staat van onderhoud van het pand, vooral van de 
niet als winkelruimte in gebruik zijnde delen: deze mogen 
niet de indruk wekken onbewoond te zijn, dan wel in 
gebruik te zijn voor opslag. Elders in dit rapport wordt al 
ingegaan op de wenselijkheid van daadwerkelijke bewo
ning van bovenverdiepingen. 
2) Luifels zijn van oudsher bescheiden overkappingen, 
meestal van hout, om de ingang wat te beschermen tegen 
inslaande regen, ook wel om voor het woonhuis wat koop
waar te kunnen uitstallen. Tegenwoordig is het een vaak 
gevelbrede, soms meer dan 1 meter uitkragende lijst die 
meestal gebruikt wordt als drager van reclame. 

Het resultaat ervan is, zeker in aanvulling op een totaal 
glazen winkelpui, dat het pand visueel in twee afzonderlij
ke stukken wordt gehakt. In het streven naar versterking 
van het eigen karakter van het gehele pand dient dit effect 
zoveel mogelijk ingeperkt te worden. Ofwel, een luifel 
mag nimmer de verticale geleding van een pand domine
ren. Daartoe dienen in ieder geval de zijpenanten vrij 
gelaten te worden. Een maximum voor de breedte kan zin
vol zijn (bijvoorbeeld 60% van de totale gevelbreedte, 
maar belangrijker is waarschijnlijk dat de luifel het ritme 
van de gevel niet doorkruist. In het geval van de niet zeer 
brede Kaatsbaan is het verstandig de luifel niet te ver uit 
de gevel te laten steken: 40 cm is al heel wat, want de 
gevels mogen visueel niet te dicht naar elkaar toe komen. 
Dat geeft op straat een benauwd effect. Maar, waarin de 
moderne reclameluifel het meest afwijkt van de traditione
le, is de hoogte. Het zijn grote, bak-achtige constructies 
die vaak een groot deel van de gevel tussen de begane 
grond en de eerste verdieping aan het oog onttrekken. Het 
is moeilijk hiervoor thans absolute maten te geven, maar 
de traditionele gevellijst kan een aanknopingspunt bie
den: ca. 25% van de ruimte tussen bovenkant raam bega
ne grond en onderkant raam 1ste verdieping. In aanvulling 
daarop moeten regels opgesteld worden inzake materiaal
gebruik, kleurstelling, verlichting, belettering etc. (tradi
tionele, duurzame materialen, geen plastic; geen schreeu
werige belettering of logo; geen bewegende of te sterke 
verlichting). 
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3) Zonwering. Ook hier geldt dat het effect ervan de gevel 
niet mag domineren. Daarom heeft het gebruik van 
moderne, praktisch onzichtbare materialen in of aan het 
glas de voorkeur. Mochten toch, naar oordeel van de wel
standscommissie, dringende redenen aanwezig zijn voor 
een zonwering dan dient die minimaal aan de volgende 
voorwaarden te voldoen. Niet over de totale gevel, maar in 
zinvolle relatie tot het bestaande, eventueel het gewenste 
gevelritme. Ook hier traditionele materialen en kleuren: 
liever hout dan aluminium, mogelijk een markies, maar 
absoluut geen knikarmen en geen schreeuwende of domi
nant donkere kleuren. Het is te overwegen deze zonwe
ring alleen toe te passen als het functioneel is, dus abso
luut niet op een noordgevel. 
4) Rolluiken zijn vooral een noodzakelijk kwaad en dienen 
eigenlijk onzichtbaar te zijn. Verder dan de eis van 90% 
transparantie en toepassing aan de binnenzijde van de 
gevel kunnen welstandseisen momenteel niet gaan. De cri
teria zullen waarschijnlijk regelmatig aangepast dienen te 
worden aan nieuwe inzichten en eisen des tijds. 
5) Reclame-uitingen 
* op straat dienen volledig verboden te worden. 
» aan de gevel: zie de voorschriften van IJsselstein en 

Amersfoort. De Kaatsbaanprojectgroep heeft hier 
niet veel aan toe te voegen. Maarssen dient voor 
de Kaatsbaan een eigen toetsingskader te ontwik 
kelen. 

6) Uitstallingen. Dit verschijnsel is misschien niet onder 
welstandscriteria te vangen, maar dient wel strak geregeld 
te zijn. Daar waar dit de doorgang niet hindert is te over
wegen een gevelgebonden uitstalling, niet verder uit de 
gevel reikend dan 75 cm uit de gevel, toe te staan. 
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5.2 Het inrichten van de K,aatsbaan 

Het herinrichten van de Kaatsbaan kan alleen effectief 
aanbeveling 

Straat en trottoir 
geschieden, wanneer die vrij gemaakt kan worden van » Het bestaande profiel 'trottoir - weg - trottoir' 
gemotoriseerd verkeer. aanpassen voor gebruik als voetgangersgebied. 

De projectgroep heeft zich hieromtrent uitgebreid geo- Dat kan door bestrating op gelijk niveau van gevel 
riënteerd, maar er ook zelf over gebrainstormd, mede van tot gevel te realiseren. In de bestrating wordt een 
wege de specifieke problemen en mogelijkheden van de spoor aangebracht ter geleiding van de gedoogde 
Kaatsbaan. fietsers. 

* Het kruispunt Kaatsbaan  Nassaustraat aantrekke
lijker maken voor voetgangers middels een creatie 
ve zebraoplossing. De huidige zebra's hebben 
onvoldoende functie en kunnen vervangen worden 
door een creatief/ludieke oplossing zoals een 
mozaïkZebra met overduidelijke signalen naar ver
keer. 

* Om een aansluiting te creëren tussen de Kaatsbaan 
en P. de Hooghstraat kan weer worden aangevan
gen met dezelfde bestrating als die van de 
Kaatsbaan. 

* De helling vanaf de brug zo mogelijk minder steil 
maken voor rolstoelen en rollators. 

* Horeca terrassen zouden aan een maximum 
gebonden moeten zijn wat betreft breedte en 
diepte in verband met doorrijmogelijkheid hulp 
diensten . 

* Permanent terras is niet mogelijk vanwege de 
breedte (smalte) van de straat. 
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aanbeveling 
Het straatmeubilair 

» Maximale verwijdering van verkeers- en aandui

dingsborden. Voor de straatverlichting een warme 

re kleur kiezen en de bestaande lantarenpalen 

handhaven. In het smallere stuk de straatverlich

ting aan de gevels bevestigen. 

* De huidige fiets- en reclamebeugels verwijderen. 

Nieuwe straat- en gevelfietsstangen ontwerpen en 

aanbrengen. 

» De huidige afvalbakken verwijderen. Nieuwe 

modellen ontwerpen en plaatsen op drie passende 
plekken (zie bijlage 7.4). 

» Opslaan van het afval van bewoners en onderne 

mers zo organiseren dat dit geschiedt op centrale 

plaatsen bij beide parkeerpleinen (indien mogelijk 
ondergronds). 

» In de doorgang naar het parkeerterrein 

Nassauplein, tussen de nummers 15 en 17, de rode 

buizen verwijderen, spaarzaam fraai groen aan 

brengen en bestrating door laten lopen (zie foto
montage hiernaast). 

» De doorgang door Kaatsbaannr. 34, (Passage) naar 

het parkeerplein Achter Raadhoven, passend 

maken. Aan de achterzijde het dak met de drie 

lichtkoepels verwijderen. 

» De binnenwanden van De Passage daar waar 

mogelijk ombouwen tot etalages ten behoeve van 
de aangrenzende winkels. 

» Evenals in andere steden zou ook hier overwogen 

kunnen worden slechts terrasmeubilair van natuur 

lijke materialen toe te staan. Dat verhoogt het 

kwalitatief aanzien. 

aanbeveling 
G roe nvoorzien ing 
Op bredere straatgedeelten een rij van steeds drie passen

de bomen planten. In verband met de aanwezige bekabe

ling ondergronds dienen deze in 'boombakken' te worden 

geplaatst. Wanneer deze bakken worden voorzien van een 

brede rand kunnen ze ook als zitelement danwei fietssteun 

worden gebruikt. 

Het is te overwegen om voor enkele woonhuizen passend 

groen aan te brengen, zoals nu voor nummer 38 te zien is. 

•Bi .. 
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r -, w . 5- De verandering van de Kaatsbaan 
5.3 Verkeer en parkeren 

Er zijn twee belangrijke aspecten aan het verkeer in de 
kern van Maarssen: 
- waar mag men met de auto komen? 
- waar kan men parkeren? 

Verkeer 

Na gesprekken met de ondernemers van de Kaatsbaan, 
met het bestuur van de Cehandicaptenraad en de 

Stichting Seniorenraad Maarssen (pag. 25) en na een 
enquête onder bezoekers van de Kaatsbaan (pag.27), con

cludeert de Projectgroep Kaatsbaan dat nader bezien 
moet worden of de Kaatsbaan zou kunnen worden afgeslo

ten voor het gemotoriseerde verkeer. 

Het bovenstaande is niet nieuw en heeft de afgelopen 
decennia geleid tot het nemen van veel deelmaatregelen, 
echter steeds zonder bevredigend resultaat. Het gevolg is 

dat de Kaatsbaan nog steeds een straat is met doorgaand 
verkeer, ledere verkeersvorm moet zich er doorheen per

sen en niemand is echt tevreden. 
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Constateringen 
1. De Kaatsbaan is geen winkelstraat waar het plezierig 
toeven is, waar men rustig kan winkelen of waar men even 
op een terrasje kan gaan zitten voor een hapje of een 
drankje. De winkelgevels komen onvoldoende tot hun 
recht, omdat bezoekers niet de ruimte hebben om rustig 
rond te kijken; het verkeer dwingt immers het winkelend 
publiek naar de zijkanten van de Kaatsbaan. 

2. Het wonen boven winkels loopt zienderogen terug. Dit 
heeft een negatieve invloed op levendigheid en veiligheid 
(zie onder andere op pagina 13). Hoogst waarschijnlijk 
draagt ook de verkeerssituatie in Kaatsbaan niet bij aan 
een aantrekkelijke woonomgeving. 

3. De bezoekers willen zonder problemen met kinderwa
gen of rollator door de Kaatsbaan kunnen gaan en een 
praatje kunnen maken zonder hinderlijk gestoord te wor
den door het verkeer. 

4. Automobilisten hebben een probleem met de onduide
lijkheid van de verkeersborden en niet met afsluiting van 
de Kaatsbaan. Duidelijke routeaanduidingen en onbetaald 
parkeren zijn gewenst. 

. aanbeveling
Aanbevelingen 
1. Voorgaande constateringen hebben de Projectgroep 
Kaatsbaan doen besluiten als belangrijke aanbeveling op 
te nemen de Kaatsbaan af te sluiten voor gemotoriseerd 
verkeer. Deze afsluiting is een essentiële voorwaarde voor 
de gewenste opwaardering van de Kaatsbaan. De 
Kaatsbaan is dan voetgangersgebied, waarin fietsers als 
gast zullen worden getolereerd. 
Genoemde afsluiting kan op diverse wijzen worden 
bereikt, fysiek (elektronisch bediende barrière) of door 
verkeersborden. Om de hulpdiensten te allen tijde de 
garantie te kunnen bieden de Vecht over te kunnen steken 
in geval van calamiteiten met de Termeerbrug, dient hier 
bij de inrichting van de Kaatsbaan terdege rekening 
gehouden te worden (terrassen, straatmeubilair). 

2. De Langegracht wordt uitsluitend toegankelijk voor 
bestemmingsverkeer, zoals nu al het geval is bij de 
Herengracht. 

3. Uitzondering moet gemaakt worden voor toeleverings
verkeer dat niet kan laden en lossen via de achterzijde. Dit 
kan via een vergunningssysteem per winkelier, of middels 
beperkte, vaste openstellingtijden. De parkeerpleinen 
moeten geschikter gemaakt worden voor dit toeleverings
verkeer (zie bij parkeren). 
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4. Al het overige verkeer wordt over de Vecht geleid via de 

Termeerbrug. Een manier van denken zou het 'Maarssens 
Vlinderverkeersplan' kunnen zijn (zie illustratie hier 
onder): 

• Het verkeer aan de oostelijke vechtzijde van het 

dorp zou, vice versa, geleid kunnen worden via de 
Termeerbrug en Huis ten Boschstraat, over de 

Plesmanlaan, de Arienslaan, de Oiependaalsedijk, 

Nassaustraat en Thorbeckelaan, terug naar de Huis 
ten Boschstraat. 

Ook vanaf de Sweserengseweg kan het verkeer via 
dezelfde route worden afgewikkeld. 

Het verkeer aan de westelijke vechtzijde van het 
dorp kan geleid worden, via de Termeerbrug over 
de Parkweg, de Bolensteinsestraat en de 

Straatweg. Via Kerkweg en Binnenweg kan het 
verkeer weer terug geleid worden naar de 

Termeerbrug. De westelijke vechtzijde kan ook 

vanuit Maarssenbroek, Breukelen en Utrecht wor 
den bereikt via de Straatweg. 

Amsterdam-Rijn kanaal 
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Met het 'Maarssens vlinderverkeersplan' en alle daarmee 
samenhangende maatregelen willen wij niet pretenderen 
de keiharde oplossing gevonden te hebben voor alle pro
blemen. Wij willen daarmee aangeven, dat oplossingen 
niet verkregen worden door ad hoc korte termijn maatre
gelen te nemen voor deelgebieden, maar uitsluitend door 
op creatieve wijze te zoeken naar oplossingen die op lange 
termijn passen in een groter plan, dat ook de aan- en 
afvoer van het verkeer naar Maarssen toe en er van af 
reguleert. Dat kost tijd en kan alleen in regionaal verband 
en in nauwe samenwerking met de provincie en buurge
meentes worden opgelost. Bovendien vereist dat durf, cre
ativiteit en de wil om tot de best mogelijke oplossing te 
komen, en de inzet van verkeersspecialisten die op dat ons 
dorp overstijgend niveau de problemen kunnen analyse
ren en tot ideeën kunnen komen voor oplossing daarvan. 
Alleen dan kan ook het sluipverkeer door en naar 
Maarssen adequaat worden aangepakt, met als gevolgen: 
» vermindering van de verkeersdruk; 
• gewenste goede bereikbaarheid van het hart van 

Maarssen. 
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Parkeren 
Thans zijn er 4 parkeerterreinen: Achter Raadhoven; Pieter 
de Hooghplein; Nassauplein en Harmonieplein. Deze par

keergelegenheden voorzien in de toekomst, zeker met het 
oog op de beoogde versterking van de aantrekkingskracht 
van het dorp en de uitgebreide nieuwbouwplannen (b.v. 

Vechtdorp DSM) onvoldoende in de parkeerbehoefte. 

.. aanbeveling
Aanbevelingen 
Achter Raadhoven (circa 70 parkeerplaatsen) 
Een belangrijke parkeergelegenheid voor het winkelend 

publiek, maar thans wordt hier helaas overwegend lang 
geparkeerd. Het plein zal ook dienst moeten gaan doen als 

toeleveringsmogeli jkheid voor die winkels aan de 
Kaatsbaan die een achteruitgang hebben of kunnen reali
seren. 

Pieter de Hooghplein 
Eveneens een belangrijke parkeergelegenheid voor het 

winkelend publiek. 

Deze parkeerfunctie van het plein dient permanent te zijn, 
en reden om te overwegen de markt elders te lokaliseren 

(Harmonieplein? Mastenbroekplein?). 
Met betere belijning zijn circa 75 parkeerplaatsen te creë

ren. Ter realisering van extra parkeerruimte kan in de toe
komst ook nog ondergronds parkeren worden overwogen. 

Nassauplein (circa 50 parkeerplaatsen) 
Dit plein dient beter ingericht te worden ten behoeve van 
het toeleveringsverkeer, want de manoeuvreerruimte laat 

thans te wensen over. 

Harmonieplein achter Dirk v/d Broek (75 parkeerplaatsen) 

Ook een belangrijke parkeergelegenheid voor het winke
lend publiek. 
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Parkeerbeleid 
Advies ten aanzien van het parkeerbeleid: 
» Onderscheid kort en lang parkeren; 
* Gratis parkeren voor gasten: maximaal drie uur; 
• Langparkeerders via vergunningenstelsel. 
Het gratis kort parkeren, gratis voor bij voorbeeld maxi
maal drie uur, heeft op deze 4 parkeerplaatsen de priori
teit. Dit zou een optimale service betekenen voor het win
kelend publiek.

Wil Maarssen ook 'langparkeren' definitief oplossen, dan
zijn er twee mogelijkheden te bedenken, te weten: boven
gronds en ondergronds.

Bovengronds
Mogelijke nieuwe bovengrondse 'lang parkeerplaatsen'
zouden kunnen worden gerealiseerd:
1. Ten behoeve van de oostelijke vechtoever: aan de Huis 
ten Boschstraat (thans een kwekerij). 

2. Ten behoeve van de westelijke vechtoever in het talud 
van de opritten naar de Maarsserbrug. Een alternatief hier
voor zou kunnen zijn het verplaatsen van het automobiel
bedrijf 'de Zwaan'. 

Ondergronds 
Mogelijke nieuwe ondergrondse parkeerplaatsen zouden 
onder andere kunnen worden gerealiseerd: 

1. Ten behoeve van de oostelijke vechtoever: Pieter de 
Hooghplein 

2. Ten behoeve van de westelijke vechtoever: 
Harmonieplein 

Hoewel de realisatie van deze parkeerplaatsen misschien 
op korte termijn nog niet noodzakelijk lijkt zou de 
Gemeente met het oog op de lange termijn geen maatre
gelen moeten nemen die deze mogelijkheden definitief 
fnuiken. 

Rest nog een laatste belangrijke aanbeveling 
Er moet bewegwijzering komen waarmee aan al het inko
mend gemotoriseerd verkeer vroegtijdig overduidelijk 
gemaakt wordt wat de kortste route is naar alle parkeerge
legenheden en hun bijbehorende bestemmingen. 
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5 De vcrciQ d baan 5.4 Afstemming en samenwerking 

Het is aan te bevelen dat de Gemeente, ondernemers en 
directe bewoners maximaal samenwerken bij de realisatie 
van de wijziging van het vigerende bestemmingsplan. De 

realisatie van de plannen rond de Kaatsbaan is gediend bij 
aanstelling van coördinatoren vanuit de Gemeente maar 
ook vanuit de ondernemers en de bewoners. Instelling van 
een gemeentelijk stimuleringsfonds ten behoeven van de 
realisatie van de uit te voeren plannen is een aanbeveling. 

De Kaatsbaan is het centrum van Maarssen-dorp en dient 
daarom haar specifieke kwaliteiten verder te versterken. 
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