
Het Brugwachtershuisje naast de Evert Stokbrug in Maarssendorp staat leeg. 
Het is eigendom van de gemeente Stichtse Vecht. Volgens mij, in de rol van 
cultuurmakelaar, biedt deze plek een uitgelezen kans om te voorzien in een 
aantal behoeftes.


De kunst en cultuur heeft in de gemeente 

Stichtse Vecht bijna geen vaste lokaties. Afgezien van 
buitenplaats Doornburgh en fort Maarsseveen zijn wij altijd 
ergens ‘te gast’. Dat doen we graag, maar in een gemeente 
die zo rijk is aan cultureel erfgoed zou daar veel meer 
aandacht voor moeten zijn. Kunst en cultuur verdienen dat.


Er wordt wel eens gevraagd om een theater in de 
gemeente. Wat mij betreft gaan we daar in het klein mee 
beginnen: met het brugwachtershuisje als 
‘huiskamertheatertje’. We kunnen in het 
Brugwachtershuisje laten zien wat er wordt gemaakt in 
de omgeving, er kan een klein podium in voor 

huiskamer-optredens en rtv Stichtse Vecht krijgt een plek aan 

tafel. En dat grote theater, daar hebben we het later nog wel over.


Daarnaast kan het Brugwachtershuisje dienen als VVV. 


De musea (en het erfgoed) in de omgeving kunnen er laten zien 
waar ze zijn en wat ze doen. Het zou mooi zijn als we de 
openstelling kunnen vullen met vrijwilligers die de bezoekers op alle 
moois in onze omgeving kunnen wijzen.

Brugwachtershuisje



En daarmee kom ik bij mijn derde argument: een plek voor 

ontmoetingen. Centraal in het dorp een plek met een 

tafel en een paar stoelen waar mensen elkaar kunnen 
ontmoeten.


De eerste plannen zijn reeds afgestemd met de citymanager die bezig is met het 

centrum van Maarssendorp. Via hem gaan we natuurlijk de winkeliers 

en de horeca bij dit plan betrekken.


Voor de inrichting gaan we op visite bij kringloopwinkel de 

Sirkel (inrichting te koop?)


Het VVV gedeelte bespreken we met VVV Gooi en Vecht en 

met de stichting het Vechtsnoer en ik zie ook een 

mooie rol voor Welzijn Stichtse Vecht.


Het Brugwachtershuisje is eigendom van de gemeente Stichtse Vecht. Met 
bovenstaande invulling krijgt het gebouwtje een invulling van ‘algemeen nut’. 

Mijn voorstel is dan ook om het pand niet te 
verkopen maar gewoon in eigendom te laten 
zijn van de gemeente / de gemeenschap. Met 
bovenstaande invulling moeten we proberen 
om voldoende geld binnen te halen om de 

kosten te dekken.


Coördinatie van het plan is in handen van de Cultuurmakelaar Stichtse Vecht:

Marcel Blekendaal 	 	 06 15373226		 cultuurmakelaar@vecht.nl


GOED NIEUWS! WE KRIJGEN HET PAND TIJDELIJK IN 

BRUIKLEEN. DE KOMENDE WEKEN GAAN WE AAN 

DE SLAG MET DE UITVOERING…
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