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advertentie

Bezwaren tegen invoering VCP
door Henk van de Bunt

Om sluipverkeer tussen Utrecht en Zeist te weren uit het centrum van De Bilt hebben vier 
belangrijke in- en uitvalswegen eenrichtingsverkeer gekregen. Het gaat om de kruisingen 

rondom de Biltse Rading en de Soestdijkseweg-Zuid.

Het zal vast wel even wennen zijn 
voor het verkeer dat met de auto 
De Bilt in of uit wil: eruit via de 
Blauwkapelseweg naar de Biltse 
Rading gaat niet meer, erin nog 
wel. Bij de Soestdijkseweg-Zuid 
kun je het centrum nog wel in via 
de Dorpsstraat, maar niet meer er-
uit. Daarvoor moet je doorrijden 
naar de Looijdijk of de Asserweg. 
Algemeen wordt een behoorlijke 
toename van het ‘centrum’-verkeer 
verwacht

Zienswijzen
Al in de Zienswijzennota Ver-
keerscirculatieplan De Bilt in 2014 
wordt het VCP overbodige geldver-
spilling genoemd, omdat het sluip-
verkeer en de drukte op de Blauw-
kapelseweg sinds de verbreding 
op de A28 en vernieuwing van de 
Utrechtseweg nagenoeg verdwenen 

is; ‘De verkeerscirculatie zoals nu is 
perfect. In de voorgestelde plannen 
moeten auto’s grotere omwegen 
maken. Meer uitstoot en op andere 
plekken meer filedruk’. Anderen 
wijzen op de nadelige effecten van 
het eenrichtingsverkeer: ‘Meer om-
wentelingen en kilometers (nadelig 
voor luchtkwaliteit), omdat auto-
gebruikers worden omgeleid en 
gaan zwerven door woongebieden, 
waardoor het daar drukker wordt. 

Bezwaren
Niet iedereen is blij met de ver-
keersmaatregelen. Bewoners van 
de Groenekanseweg zijn bang dat 
het daar straks nóg drukker en ge-
vaarlijker wordt. Volgens de bewo-
ners van Groenekanseweg zet de 
gemeente nu ‘de kraan wat verder 
open’ in de Groenekanseweg door 
in andere delen van De Bilt een-

richtingsverkeer in te voeren. Het 
college zegde toe op de Groene-
kanseweg ook na de maatregelen te 
blijven monitoren. 

Ook inwoners, wonend aan en ten 
zuiden van de Looydijk zijn not 
amused en stuurden deze week be-
zwaarschriften naar college en ge-
meenteraad. Henk de Jong en Gui-
do Slegers wonen beiden aan het 
Meidoornpad; ‘Als wij bijv. met de 
auto richting Zeist en de Uithof wil-
den konden wij op een veilige ma-
nier (geregeld met verkeerslichten) 
via de Dorpsstraat de gemeente ver-
laten. Datzelfde was ook van toe-
passing wanneer wij in de richting 
Overvecht, Maarssen en Hilversum 
wilden, dan kon je via de Blauw-
kapelseweg met verkeerslichten de 
Biltse Rading op. Wanneer wij nu 
richting Zeist willen moet dat via 
een zeer onveilige aansluiting van 
de Looydijk op de Soestdijkseweg’

Gevaarlijk
Rob Jastrzebski (Tuinstraat) ‘In de 
richting Overvecht, Maarssen en 
Hilversum is het nog onduidelijker. 
De Prof. Dr. Asserweg is vanaf de 
rotonde Hessenweg naar de Looy-
dijk helemaal niet ingericht voor 
doorgaand verkeer. Deze eindigt 
namelijk in een zeer onduidelijke 
fietsstraat met rare fietsroutes zo-
wel bij de rotonde Biltse Rading 
als komende vanuit de fietstunnel. 
Zowel voor het gemotoriseerde als 
het fietsverkeer is een onduidelijke 
situatie gecreëerd’. Alex Oelderik 
woont aan de Looydijk: ‘Als ge-
volg van dit besluit wordt een ge-

vaarlijke situatie gecreëerd bij het 
voorgestelde in- en uitverkeer van 
de Looydijk en het uitverkeer van 
de Prof. Dr. Asserweg’. 
Voor het grootste deel van de inwo-
ners zal een langere weg door de 
wijken naar de in- en uitwegen ont-
staan en dat is ook uit milieuover-
wegingen zeker niet gewenst. Deze 
inwoners bestrijden de gedachte 

dat dit pakket van maatregelen het 
sluipverkeer ontmoedigt: ‘Er zijn 
geen of nauwelijks files meer. Nu is 
er voor de inwoners zeer veel on-
gemak en grotere onveiligheid en 
oponthoud ontstaan. Zij vragen dan 
ook de gemeenteraad en het college 
zeker voor de inwoners aan en ten 
zuiden van de Looydijk de maatre-
gelen in heroverweging te nemen.

Rijdend over de Biltse Rading kan men niet via de (verlengde) Asserweg 
De Bilt ‘in’. 

‘De Prof. Dr. Asserweg eindigt in een zeer onduidelijke fietsstraat met 
rare fietsroutes zowel bij de rotonde Biltse Rading als komende vanuit de 
fietstunnel’. [foto vanaf rotonde]

De komende maanden worden de aan deze wijzigingen gekoppelde 
werkzaamheden uitgevoerd. Om verkeersoverlast te beperken wordt het 
werk ’s avonds en ’s nachts gedaan. De wegen worden dan afgesloten 
voor het verkeer.

Stormschade in het bos

De storm Eunice heeft ook in het Leijense bos toegeslagen. (foto Eugène Jansen)
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

voor Maartensdijk en Omstreken
Als het gaat om een perfect verzorgde  begrafenis 
of crematie voor alle gezindten

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

Gespecialiseerd in: Thuis opbaren * Bloemwerk * Grafmonumenten 
 Vooruitregeling/Wilsbeschikking Uitvaart 

Door onze persoonlijke aandacht, kunnen wij de uitvaart geheel 
naar uw wensen verzorgen. 
Voor directe hulp zijn wij dag en nacht bereikbaar

Tel. 035 - 577 12 82
Charles Weddepohllaan 32 - 3739 LE Hollandsche Rading

Een uitgave van Vario Pers
Oplage 20.500 ex
Redactie: Henk van de Bunt
Eindredactie: Saskia van Driel
Redactie- en advertentieadres:
Kon. Wilhelminaweg 461
3737 BE Groenekan
T:0346-211992. ook via  
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk
27/02 • 10.30u - 

Mevr. ds. Trinette Verhoeven 

Pr. Gem. Zuiderkapel
27/02 • 09.30u - Ds. J.C. Schuurman

27/02 • 18.30u - Ds. C. Budding  
 

Woudkapel
27/02 • 10.30u - 

OntMoeten met Hilde de Backer

Evangelische Gemeenschap, 
Zuiderkapel, Boslaan 3 Bilthoven
27/02 • 13.00u - de heer Jan Poot 

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
27/02 • 10.30u - 

voorganger pastor Wies Sarot
02/03 • 19.30u - Aswoensdag. 

Oecumenische viering met Astrid 
Veldhuis en ds. René van de Beld

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

27/02 • 10.15u - Ds. D.F. Ensing
Kerkdiensten in d’Amandelboom zijn 

besloten bijeenkomsten.
 

De Bilt
Protestante Wijkgemeente Dorpskerk

27/02 • 10.00u - Ds. H.E. Dankers, 
Viering en Dankzegging Heilig 

Avondmaal
27/02 • 19.00u - Ds. H.E. Dankers, 
Nabetrachting Heilig Avondmaal

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk 

27/02 • 10.00u - Ds. René van den Beld

R.K. St. Michaelkerk
27/02 • 10.00u - 

Eucharistieviering F. Zwarts
02/03 • 19.30u - Gebedsviering 

Aswoensdag J. Nieuwenhuis

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
27/02 • 10.00 uur - 

spreker dhr. Austin Mangham

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
27/02 • 15.30u - Drs. G.A. van Ginkel

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

27/02 • 10.00u - Ds. H. Juffer
27/02 • 18.30u - Ds. H. Juffer

Onderwegkerk Blauwkapel
Er zijn vooralsnog

geen diensten en vieringen  

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

27/02 • 11.00u - Geen dienst.  

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

27/02 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijer, 
voorbereiding Heilig Avondmaal
27/02 • 18.30u - Ds. G.C. Klok

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

27/02 • 10.00u - Ds. A.J. Speksnijder
27/02 • 18.30u - Ds. A.J. Speksnijder

PKN - Ontmoetingskerk
27/02 • 09.30u - Ds. R. Alkema 

27/02 • 17.00u - Mevr. Ds. Rieneke van 
Ginkel met muziek van Revelation

St. Maartenskerk  
27/02 • 10.30u - Eucharistieviering 

Pastor J. Wissink 
02/03 • 19.30u - Aswoensdag. 
Woord- en Communieviering

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

27/02 • 10.00u - Ds. T.A. Vizee
27/02 • 18.30u - Ds. P. Egberts

PKN - Herv. Kerk
27/02 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan
27/02 • 18.30u - Ds. K.E. Schonewille

Parel Promotie
o n t w e r p + p r i n t + d r u k

Voor de mooiste 
herinneringen

en kaarten 

Bel 0346 - 21 12 15
of kijk op www.parelpromotie.nl

In Zijn ondoorgrondelijke wijsheid heeft de Heere tot onze grote 
droefheid van ons weggenomen onze innig geliefde zoon, broer, 

zwager en oom, die zo’n bijzondere plaats in ons leven had,

Barend Cornelius van Leeuwen
Maartensdijk, 31 maart 1973 Ede, 15 februari 2022

 Maartensdijk: M.F. van Leeuwen
  C.A. van Leeuwen-Wijnmaalen
 Maartensdijk: Bram van Leeuwen
  Marianne van Leeuwen-Fieret
 Maartensdijk: Maarten Frank van Leeuwen
  Janine van Leeuwen-van Ginkel
 Lelystad: Renate Bleijenberg-van Leeuwen
  Meindert Bleijenberg
 Nunspeet: Leonard van Leeuwen
  Mirjam van Leeuwen-van Veldhuizen
 Schoonrewoerd: Anneleen de Keijzer Budding-van Leeuwen
  Niels de Keijzer Budding
 Maartensdijk: Koert van Leeuwen
  Willemijn van Leeuwen-van Keulen
 Gouda: Andrea van den Berg-van Leeuwen
  Hendrik Jan van den Berg
 Maartensdijk: Hugo van Leeuwen
  Neven en nichten

Correspondentieadres: Dorpsweg 30
3738 CE Maartensdijk

De begrafenis heeft, zaterdag 19 februari, plaatsgevonden op
de Hervormde Begraafplaats aan de Dierenriem te Maartensdijk.

Mijn verlangen lokt me naar de kust 
In de luwte van een duin vind ik rust 
De zee neemt mijn gedachten mee 
En maakt mijn hoofd weer vrij 
Het strand is de mooiste plek voor mij

Trientje Schat - van Leersum
Tiny

Weduwe van Cock Schat sinds 17 augustus 2007
Weer Samen

25 augustus 1937 19 februari 2022

John en Jolanda 
Julian

Janine 

Yvonne en Jürgen 
Isa

De herdenkingsdienst zal plaatsvinden op vrijdag 25 februari 
om 13:30 uur in de Ontmoetingskerk, Koningin Julianalaan 26 

te Maartensdijk. Voorafgaand aan de dienst is er vanaf 13:00 uur 
gelegenheid om van Tiny afscheid te nemen. 

Wij begeleiden onze moeder en oma in besloten familiekring 
naar haar laatste rustplaats. 

Correspondentieadres: 
Familie Schat
Secr. Versteeglaan 22
3451 XJ  Vleuten

De dienst is online te volgen via livestream 
https//kerkdienstgemist.nl bij de PKN Maartensdijk.

Rouw niet om wat er niet gaat komen,
maar wees dankbaar voor wat er is geweest ... 
Dag lieve allemaal!

Lia

Tot ons groot verdriet heeft in liefde ons moeten loslaten

Lia Bosman - van ‘t Land
Utrecht, 25 oktober 1970         Utrecht, 19 februari 2022

John & Thijs
Familie de Graaf - van ‘t Land

Familie Bosman en familie Verweij

Op zaterdag 26 februari nemen wij in besloten kring afscheid van 
onze lieve Lia in crematorium Den en Rust in Bilthoven.

In plaats van bloemen wil Lia liever een donatie aan de 
Maag Lever Darm Stichting. Het bankrekeningnummer van 
deze stichting is: NL70 INGB 0000002737.
Graag daarbij Lia’s naam vermelden.

Correspondentieadres: 
MHUitvaartverzorging, Sparrendreef 8, 4132 XX  Vianen
T.a.v. familie Bosman

Met droefheid geven wij u kennis dat de Heere, voor ons onverwacht, 
uit ons midden heeft weggenomen mijn innig geliefde man, 

onze lieve, zorgzame vader, schoonvader en opa

Jan de Jong
echtgenoot van Jannigje Wijnen

Wilnis 24 maart 1945 Utrecht 17 februari 2022

   Westbroek: J. de Jong – Wijnen

 Nieuwegein: Jan en Annette
      Julian
    Wilmer
    Joseline

    Westbroek: Pieter en Thea
    Jaco
    Tim
    Sanne

           Soest: Arjan en Siska
    Joas
    Tessa
    Leah
    Thom

Dokter Welfferweg 51A
3615 AL Westbroek

Mijn man, onze vader, schoonvader en opa is thuis opgebaard.
Er is gelegenheid tot condoleren D.V. woensdag 23 februari 2022 van 

19.00 uur tot 20.00 uur in de Nederlands Hervormde Kerk, 
Kerkdijk 12 te Westbroek (ingang onder de toren).

De rouwdienst zal worden gehouden D.V. donderdag 24 februari 2022 
om 11.00 uur in bovengenoemd kerkgebouw. Deze dienst is 

mee te beleven via: www.kvanasselt.nl/meeleven/

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op 
de Algemene Begraafplaats te Westbroek.

Geen bloemen.
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advertentieOndertekening Regenboog 
stembusakkoord in De Bilt

door Henk van de Bunt

Op initiatief van COC Midden Nederland hebben 6 van de 10 Biltse partijen
die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart het Regenboog

Stembusakkoord ondertekend. Daarmee beloven deze partijen zich te zullen
inzetten voor gelijkwaardigheid en zichtbaarheid van de LHBTIQ+ doelgroep. 

In het coalitieakkoord De Bilt 
2018-2022 ‘Samen bouwen aan een 
topklimaat’ staat als uitgangspunt, 
dat iedereen in staat wordt gesteld 
om mee te doen. Deze inclusieve 
gedachtegang vormt een belang-
rijk uitgangspunt voor uitvoerend 
beleid ten aan zien van lesbische 
vrouwen, homoseksuele mannen, 
biseksuelen, transgenders en inter-
sekse personen (LHBTI’ers). 

Door ondertekening van het Regen-
boog Stembusakkoord wijzen de 
ondertekenende partijen elke vorm 
van discriminatie en uitsluiting van 
de hand en zetten zij zich actief in 
voor gelijkwaardigheid in De Bilt.

Regenboogakkoord
Het Regenboogakkoord is ook in 
2018 ondertekend door verschil-
lende partijen in De Bilt en andere 
gemeenten. Dit jaar is het COC Mid-
den Nederland het gelukt om in alle 
gemeenten van de Provincie Utrecht 
onze provincie partijen bereid te vin-
den om dit akkoord te ondertekenen 
en zo te beloven zich in te zetten voor 
een diverse en inclusieve gemeente 
waarin iedereen zichzelf kan zijn.

De 5 hoofdlijnen zijn:
•  Inclusief beleid voeren; de ge-

meente vervult haar voorbeeld-
functie en sluit in haar werkwij-
ze niemand uit

•  Veiligheid bevorderen; de ge-
meente zet zich actief in voor de 
veiligheid van LHBTIQ+

•  Veilig schoolklimaat realiseren; 
de gemeente zet zich actief in 
voor een onderwijsomgeving 
waar LHBTIQ+ jongeren zich 
veilig en prettig voelen

•  Iedereen telt mee; de gemeente 
ondersteunt activiteiten en ont-
moetingsmogelijkheden voor de 
LHBTIQ+ doelgroep

•  Zichtbaarheid bevorderen: De 
gemeente bevordert zichtbaar-
heid en inclusie (bijvoorbeeld 
door het hijsen van de Regen-
boogvlag op belangrijke dagen 
als Coming Out Day)

De Ondertekenaars PvdA (Krischan Hagedoorn), GroenLinks (Audrey Kruiniger), CDA (Werner de Groot), 
SP (Menno Boer), Lokaal De Bilt (Pim van de Veerdonk) en D66 (Martijn Huysmans).

Partijen en kandidaten
voor gemeenteraad

In dit overzicht is aangegeven hoeveel kandidaten per partij er zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen die op 
14, 15 en 16 maart plaatsvinden. Ook is het aantal mannen en vrouwen per partij vermeld en uit welke kernen 
de kandidaten komen. [GG]
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BB&BDB 18 13 / 5 16 1 0 1 0
VVD 15 11 / 4 11 2 1 1 0
GL 18 9 / 9 13 1 3 0 1
D66 25 14 / 11 23 1 0 1 0
CDA 14 9 / 5 8 3 1 1 1
FORZA 15 10 / 5 15 0 0 0 0
PVDA 21 12 / 9 18 1 1 1 0
SGP 18 18 / 0 2 9 3 1 3
SP 29 21 / 8 24 2 0 3 0
CU 13 9 / 4 7 4 1 0 1
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Maandag t/m donderdag 08.00 - 18.00 uur
Vrijdag 08.00 - 20.00 uur
Zaterdag 08.00 - 16.00 uur
Zondag Gesloten

OPENINGSTIJDEN Maertensplein 21a
3738 GM Maartensdijk

0346 - 211330

info@agf-landwaart.nl
www.landwaartculinair.nl

Kip Hoisin
met basmati groenterijst 

€ 1,59 
100 gram

Pasta
met vis en groente

€ 1,79
100 gram

Broccoli gehaktschotel
met paddenstoelensaus

€ 1,39
Per portie

Passie-karamel taart

Nu € 17,95 

Lekker...Lekker...
Alle desserts

Nu  € 1,99

Aanbiedingen met een * geldig op donderdag 24, vrijdag 25 en zaterdag 26 februari.

Roerbakgroente
Suprieur

400 gram € 2,99

Heerlijke zoete
Sappige pruimen

500 gram € 1,49

Desem 
Landbrood
Nu € 2,49
Onze bekende...
Rozijnen bollen

Zak 5 stuks € 2,49 (GROOT ASSORTIMENT)

Vers van de traiteur

Van onze patissierVan onze bakker

Alle stamppotten 
en rauwkost salades 

 100 gram € 0,99

Alleen donderdag

Donderdag, vrijdag en 
zaterdag hebben we 

weer een groot assor-
timent met luxe voor-
gerechten en culinaire 

hoofdgerechten.

Cashew pedis

Per bakje                          € 4,99

Moussaka € 1,59
100 gram

Verse
Witlof

€ 0,99
500 gram

Hollandse Jonagold
Handappels

€ 1,49 
Heel kilo

28
02

01
03

02
03

Ze zijn er nog steeds…
De lekkerste

Tarocco sinaasappels
Vitamine C bommen..!!

Lekker voor de hand of pers.

Van onze notenafdeling:

Alle aanbiedingen zijn geldig van donderdag 24 februari t/m woensdag 2 maart

Filet Americain 

Bretonse kipsalade 

Beenham salade 

Honingham 

Gebraden Rosbief 

Gebakken Boterhamworst

3 X 100 
GRAM

5.98

3 X 100 
GRAM

4.98

ONZE SPECIALITEITEN

VLEESWAREN TRIO KAAS

SALADE TRIO

WEEKVOORDEEL

Maertensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk
Tel (0346) 213070 | Volg ons op: 

DONDERDAG

VRIJDAG & ZATERDAG WOENSDAG

MAANDAG & DINSDAG

100 GRAM

0.99

WOENSDAG GEHAKTDAG

DIVERSE VLEESWAREN*

*vraag naar de voorwaarden

Half om half gehakt  1 Kg  |  8.50

Rundergehakt   1 Kg  |  9.50

Gekruid gehakt   1 Kg  |  9.50

AUSTRALISCHE 
SUCADE

100 GRAM

2.50

KIP CORDONBLEU

4 RUNDERVINKEN

5 BOOMSTAMMEN 

MUIDERSLOTJES

LIVAR KARBONADE

SAMEN

10.-

WILDSTOOF

6.-
6.-

100 GRAM

1.75KATENHAASJES

STOMPETOREN EXTRA 
BELEGEN 

500 GRAM

6.98

BOEREN BELEGEN 
500 GRAM

6.25

1+1
GRATIS

3+1
GRATIS

3+1
GRATIS

SHOARMA PAKKET 
700 GRAM SHOARMA + 
8 BROODJES EN KNOFLOOKSAUS

3+1
GRATIS
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advertentie

Donderdag 10 maart aanstaande kunt u om 19.30 online mee-
praten over de toekomst van Maartensdijk. Vier Maartensdij-
kers organiseren samen met de gemeente deze Dorpsdialoog. 
De gemeente De Bilt werkt aan een Omgevingsvisie. Daarin 
worden keuzes gemaakt over hoe we willen omgaan met ons 
landschap, de biodiversiteit en de vraag naar ruimte voor wo-
ningen, bedrijven, verkeer en opwekking van schone energie. 
In april 2022 vindt in dit verband de tweede grote participa-
tieronde plaats voor de Omgevingsvisie. Dan haalt de gemeen-
te voorkeuren op van de hele samenleving ten aanzien van de 
gewenste ontwikkelingen voor de fysieke leefomgeving. De ge-
meenteraad maakt uiteindelijk de keuzes. 

Als voorbereiding op de tweede participatieronde organiseren 
de vier Maartensdijkers deze extra Dorpsdialoog voor Maar-
tensdijk. We zouden graag als Maartensdijkers met elkaar be-
palen wat wij belangrijk vinden. Heeft u een mening over de 
toekomst van ons dorp? Sluit dan aan! 

Hoewel de coronamaatregelen versoepelen hebben we beslo-
ten de bijeenkomst nog online (via Zoom) te doen. Zo kunnen 
ook de mensen meedoen die in quarantaine zitten of nog even 
voorzichtig willen zijn. 

Via de QR-code vindt u de link naar de bijeenkomst. Of ga  
naar doemeedebilt.nl/de+omgevingsvisie/agenda en kijk 
bij 10 maart. Voor vragen kunt u contact opnemen via  
maartensdijk.omgevingsvisie@gmail.com. 

Graag tot de 10de!

Jan Dijkkamp

Laura van Esveld
(Maartensdijk Zuid)

Barbara Majoor
(St. Behoud Slagenlandschap 
Maartensdijk-Oost)

Antoinette Oud
(Energie De Bilt)

Praat mee over de toekomst
van Maartensdijk

Conclusies dorpsraadpleging
Visie op Westbroek

Op 14 oktober 2021 vond in het dorpshuis van Westbroek een tweede bijeenkomst
plaats voor het opstellen van een Visie op Westbroek. Deze visie dient als input voor

de opgave van de gemeente om te komen tot een nieuwe Omgevingsvisie voor De Bilt.
Er hebben circa 120 mensen gehoor gegeven aan de oproep om mee te praten

en te denken over een toekomstvisie voor de kern Westbroek.

Het was de bedoeling om op 15 no-
vember 2021 een derde keer bijeen 
te komen met als doel om geza-
menlijk tot een conclusies te komen 
voor een Visie op Westbroek. Deze 
bijeenkomst kon, in verband met 
de coronamaatregelen, helaas niet 
doorgaan. De tijd om input aan de 
gemeente aan te leveren, begint te 
dringen. 

Hoewel het Dorpsberaad voor het 
afronden van de visie het liefst nog 
een keer fysiek bij elkaar was geko-
men, lieten de maatregelen dit niet 
toe. Tijdens de laatste bijeenkomst 
in oktober 2021 werd al duidelijk 
dat de consensus over de visie, flink 
was toegenomen en er draagvlak 
was ontstaan over een groot aantal 
uitgangspunten. Vanwege de dead-

line en het geconstateerde draag-
vlak, heeft het Dorpsberaad daarom 
besloten het proces schriftelijk 
voort te zetten. Via www.dorpsbe-
raadwestbroek.nl is de opbrengst 
uit de gehouden dorpsraadpleging 
terug te vinden. De opbrengst uit de 
eerste dorpsraadpleging is aange-
vuld met de input van deelnemers, 
die tijdens de bijeenkomst van 14 
oktober 2021 aanwezig waren. Op 
basis van de input vanuit het dorp is 
vervolgens een conclusie opgesteld 
voor een Visie op Westbroek 2022.

Het verslag van de gehouden dorps-
raadpleging inclusief de conclusies 
zal het Dorpsberaad begin maart 
aanbieden aan de gemeente De 
Bilt. Voordat dit gebeurt worden 
alle belanghebbenden in de gele-

genheid gesteld om op dit verslag te 
reageren. Mocht blijken dat, even-
tuele opgehaalde informatie niet in 
het verslag is opgenomen, dan kan 
deze alsnog worden verwerkt. Tot 
en met 25 februari 2022 om 23u59 
kunnen reacties worden ingediend 
via info@dorpsberaadwestbroek.
nl.

Het Dorpsberaad is zich ervan be-
wust dat deze werkwijze niet voor 
iedereen optimaal is, maar denkt 
toch dat hiermee op redelijke wij-
ze het draagvlak binnen het dorp 
wordt gewaarborgd. Deelnemers 
aan de gehouden bijeenkomsten 
zijn ook schriftelijk geïnformeerd 
over de mogelijkheid om te reage-
ren op het stuk.

(Kees Wijnen)

Gratis cursus Politiek Actief 
Vanaf 22 maart start in het Provinciehuis van Utrecht de cursus Politiek Actief voor de 

Provincie. Deze cursus is zeer geschikt voor iedereen die misschien interesse heeft om politiek 
actief te worden, maar nog niet precies weet wat de mogelijkheden zijn. 

Wat doet de provincie? Welke 
plek heeft provincie in het bestuur 
van Nederland? Hoe werkt de be-
sluitvorming binnen de provincie? 
Wat doet een Statenlid? Op deze 
vragen  krijgen deelnemers aan 
de cursus antwoord. Naast de in-
houd is er een training debatteren 

en zijn er ontmoetingen met poli-
tici en bestuurders uit de provincie. 
Zo krijgen deelnemers ervaring uit 
de praktijk mee en trainen ze nut-
tige vaardigheden. Tot slot zijn de 
deelnemers aanwezig bij een ver-
gadering van de Provinciale Staten. 
Het programma bestaat uit 5 bij-

eenkomsten op de dinsdagavon-
den 22 maart, 29 maart, 5 en 12 
april naast woensdagochtend 11 
mei vanaf 10.30u. De provincie is 
op zoek naar geïnteresseerden die 
gratis kunnen meedoen en aanmel-
den via www.provincie-utrecht.nl/ 
politiekactief.

Afscheid van commissie
Links Gert Kelfkens (GroenLinks) 
en William Blijham (Beter De Bilt); 
zij namen jl. donderdag voor het 
laatst deel aan een vergadering 
van de Raadscommissie Openbare 
Ruimte van de gemeente De Bilt. 
Gert (no. 15) en William (16) 
staan nog wel de respectievelijke 
kandidatenlijst van hun partij, 
maar zullen in ieder geval hun 
raadscommissiel idmaatschap 
beëindigen [HvdB]

Soep op de Stoep
Een nieuwe traditie die is 
geboren? Op Valentijnsdag ‘Soep 
op de stoep’. In dit geval op het 
Maertensplein in Maartensdijk 
verzorgd door het Servicecentrum 
Maartensdijk. Iedereen genoot 
en werd verwarmd door de liefde 
uit het heerlijke kopje tomaten- of 
courgettesoep. (Coby Merkens)
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Waar vindt u persoonlijk advies voor een nieuwe wasmachine? Wat 
moet u doen als er een inbouwapparaat in uw keuken defect is? 
Wie kunt u bellen voor reparatie of vervanging? Het antwoord op 
deze vragen is simpel: Vink Witgoed. Op onze website en in onze 
showroom vindt u een uitgebreid assortiment aan vrijstaande en 
inbouwapparatuur. Onze deskundige medewerkers adviseren u 
graag. 

(On)mogelijkheden
Bij Vink Witgoed denken we niet in onmogelijkheden maar 
in mogelijkheden. Onder het genot van een kop koffie of 
thee denken we met u mee en zoeken we naar hoe het wél 
kan. Zo komen we tot een oplossing waar u en wij tevreden 
mee zijn. Indien dit nodig is komen wij bij u thuis om een 
compleet advies te geven, aangepast aan de wensen en 
maten die het beste bij u en uw woning passen.

Inbouwapparatuur
Vink Witgoed heeft zich naast het leveren van wasmachines, 
koelkasten en vriezers de laatste jaren ontwikkeld tot 
een betrouwbare specialist op de vervangingsmarkt 

van inbouwapparatuur. Ruth Nagel: ‘Je moet creatief zijn bij het 
vervangen van oude apparatuur en extra service kunnen bieden. 
Dat gaat voor internet winkels te ver en keukenzaken verkopen 
liever nieuwe keuken’. Als er aanpassingen gedaan moeten worden 
aan de waterleiding, de elektra of de keukenkastjes dan doet 
onze vriendelijke en deskundige monteur dat graag tegen vooraf 
afgesproken kosten. Vervelende verrassingen daar houden onze 
klanten niet van, ontzorgen natuurlijk wel.

Blijvende service
“Vriendelijke prijzen, voortreffelijke service” is niet voor niets onze 
slogan. Als u met een defect apparaat in uw keuken staat, wilt u 
snel vervanging. Vink Witgoed levert en plaatst de nieuwe aankoop 
snel en op een tijd die u het beste schikt. Daarbij bieden wij service 
die verder gaat dan het leveren van uw apparatuur. Mocht u na de 
levering een vraag of storing hebben, dan kunt u ook een beroep 
op ons doen. 

Blijvende service en aandacht

Daarom geven wij 

15% korting 
op zelfzorgartikelen

en cosmetica*
* speciale bestellingen en recept
geneesmiddelen uitgezonderd
korting geldig t/m 28-2-2022

Maertensplein 98b | 3738 GR  Maartensdijk
Tel:0346-210605 | Fax: 0346-218176
info@apotheekmaertensplein.nl
www.apotheekmaertensplein.nl

Service Apotheek 

Maertensplein

Olympische 
caramel

Dubbeldekker/ 
slagroom

Chocolade

Citroen

Aardbei

4 & 5 FEBRUARI

11 & 12 FEBRUARI

18 & 19 FEBRUARI

25 & 26 FEBRUARI

4 & 5 MAART

Tompoucen 
polonaise

Tompoucen
polonaise

Olympische 
caramel

polonaisepolonaisepolonaisepolonaisepolonaisepolonaisepolonaisepolonaisepolonaisepolonaisepolonaisepolonaisepolonaisepolonaisepolonaisepolonaisepolonaisepolonaisepolonaisepolonaise

3+1
GRATISMaartensdijk | Den Dolder | Hilversum

www.bakkerbos.com

5 
weken 

lang
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Bemiddelaar moet gedragen 
oplossing bewerkstelligen

door Guus Geebel

De commissie Openbare Ruimte besloot op 17 februari na een langdurig debat over
het onderwerp ‘Toepassing bestemmingsplan Bilthoven Noord 2013’ het agendapunt

niet behandelrijp te verklaren wanneer het college het onderwerp niet van de
agenda van de gemeenteraadsvergadering van 24 februari afvoert.

Commissievoorzitter Henk Zand-
vliet schetst de achtergrond van het 
voorstel. Op 30 juni 2020 heeft de 
gemeenteraad via een motie het col-
lege opgeroepen oplossingen te zoe-
ken voor de financiële consequenties 
van het bestemmingsplan Bilthoven 
Noord 2013 voor eigenaren van 
woonpercelen. Sindsdien zijn col-
lege en huiseigenaren met elkaar in 
gesprek om tot een oplossing te ko-
men die voor beide partijen gewenst 
is. Dat heeft niet tot overeenstem-
ming geleid. Wethouder Madeleine 
Bakker concludeert aan het eind van 
het debat dat de commissie zegt, ga 
opnieuw om de tafel, doe dat met 
een onafhankelijke gespreksbegelei-
der, formuleer een opdracht om tot 
een gedragen oplossing te komen 
die voor beide partijen acceptabel 
is en stel een termijn. De wethouder 
is blij met de handreiking. ‘Ik merk 
wel dat als we naar de inhoudelijke 
kaders gaan het wel kan gaan schu-
ren.’ Ze noemt een aantal uitgangs-
punten waar het over zou moeten 
gaan, zoals de stedenbouwkundige 
visie, waar zitten de verschillen en 
zijn die oplosbaar, en over de ter-
mijn. 

Inspraak
Er zijn drie insprekers. Olivier Lem-
ckert legt uit wat er speelt en wat in 
de ogen van de Stichting Planschade 
Bilthoven-Noord nog niet klopt. Hij 
geeft aan dat de alternatieven die 
het college aanbiedt niet voldoende 
zekerheid geven. Lemckert zegt 
door het bestemmingsplan ongelijk 
behandeld te worden ten opzichte 
van woningkavels die anders zijn 
ingedeeld. ‘Er is dus geen rechts-

gelijkheid’. Onno Blom zegt in 
zijn bijdrage dat de Raad van State 
een baanbrekende uitspraak gedaan 
heeft waarin het toetsingskader 
voor de rechter enorm is verruimd. 
‘Voortaan geldt dat de bestuursrech-
ter bij de toetsing het evenredig-
heidsbeginsel moet toepassen, dat 
wil zeggen, er moet een evenredige 
verhouding zijn tussen het beoogde 
doel van het besluit en de nadelige 
gevolgen daarvan.’ Hij noemt het 
voorstel van het college een onno-
dige inbreuk op eigendom en vraagt 
voor het alternatief van de stichting 
te kiezen. Luuk Jonker is voorzitter 
van de Stichting Planschade Bilt-
hoven-Noord. ‘Het voorstel van de 
stichting is oplossen bij recht. Er is 
mij verteld dat wij niet op sympathie 
konden rekenen, maar bij de recht-
bank speelt sympathie geen rol.’ 
Jonker raadt de commissie aan het 
boek van Pieter Omtzigt over tegen-
macht te lezen.

Alternatief
In de eerste termijn van de commis-
sieleden vraagt Arie Vonk Noorde-
graaf (SGP) aan portefeuillehouder 
Madeleine Bakker of het college er 
wat in ziet om met de stichting in ge-
sprek te gaan. Krischan Hagedoorn 
(PvdA) vindt dat de variant van de 
stichting een redelijk alternatief is 
voor de collegeversie. Hij vraagt 
de wethouder welke schade de ge-
meente oploopt als gekozen wordt 
voor de variant van de inwoners. 
Eveline van der Aa (GroenLinks) 
vraagt een reactie op de stelling dat 
als we het voorstel van het college 
zouden volgen of het probleem dan 
blijft bestaan. Ook vraagt zij een re-

actie op de stelling van de insprekers 
dat het voorstel onuitvoerbaar zou 
zijn. Voor Peter Schlamilch (Forza 
De Bilt) zijn de groene doorzich-
ten van belang. Hanneke de Zwart 
(D66) vraagt wat de financiële con-
sequenties bij een aanpassing zijn. 
Theo Aalbers (ChristenUnie) stelt 
vragen over de groene doorzichten 
in relatie met vergunningvrij bou-
wen. Pim van de Veerdonk (Beter 
De Bilt) mist een kostenplaatje bij 
het alternatief van de stichting. 

Mening
Wethouder Madeleine Bakker 
spreekt van een ongelukkig begin 
waardoor de tegenstellingen groter 
werden. ‘We moeten kijken naar 
waar de gemeente en de stichting 
over van mening verschillen. De 
Stichting Planschade en de onge-
veer honderd inwoners die zij ver-
tegenwoordigen hebben het gevoel 
dat hun onrecht wordt aangedaan 
omdat zij in de verkeerde categorie 
zijn ingedeeld. Het college zegt dat 
er een nieuw bestemmingsplan ge-
maakt is waar een stedenbouwkun-
dige visie aan ten grondslag ligt. Bij 
die stedenbouwkundige visie zijn 
nieuwe categorieën ingevoerd. Dat 
is een ander uitgangspunt dan dat je 
zegt mijn individuele perceel is in 
de verkeerde categorie ingedeeld.’ 
De wethouder deelt de teleurstel-
ling van de commissie dat we er in 
de besprekingen, die in goede sfeer 
plaatsvonden, niet uit zijn gekomen. 

Verschil
‘Het alternatief dat het college voor-
stelt gaat ervanuit om een aantal 
knelpunten op te lossen’, aldus de 

wethouder. ‘Waar we het over eens 
zijn is uitbreiding. Over bijgebou-
wen zeggen we dat die vergunning-
vrij gebouwd kunnen worden. Dat 
geldt natuurlijk ook voor Bilthoven-
Noord. Bij sloop-herbouw zit het 
verschil erin dat de gemeente zegt 
daar willen wij maatwerk toepas-
sen. Over de vraag hoe we dat gaan 
doen verschillen we van mening. 
Waar partijen nog van elkaar afzit-
ten zijn de afstandenverschillen. In 
het alternatief van de stichting gaat 
het niet om sloop-herbouw, maar 
de aangeleverde tekst gaat ook over 
uitbreiding en dat gaat verder. Het 
college is nog steeds bereid om met 
elkaar in gesprek te gaan. Wij staan 
open voor argumentatie. Het doel is 
dat we de nadelige gevolgen van het 
vastgestelde bestemmingsplan 2014 
gaan oplossen op een manier die 
passend is bij de stedenbouwkundi-
ge visie die het probleem oplost als 
het zich voordoet. Het behelst niet 
meer dan sloop-herbouw en dat we 
ook nog eens extra uitbreiding gaan 
toestaan.’

Samen
Krischan Hagedoorn maakt bezwaar 
tegen de gebruikte woorden van 
de wethouder dat er meer gegeven 

zou worden dan oorspronkelijk de 
bedoeling is geweest. ’Het gaat er 
bij de stichting Planschade om dat 
gelijke gevallen gelijk behandeld 
worden. Het lijkt nu net alsof wan-
neer we voor het alternatief van de 
bewoners kiezen heel Bilthoven-
Noord dicht gebouwd wordt, terwijl 
dat tussen 2014 en nu niet gebeurd 
is.’ Wethouder Bakker: ‘In onze af-
weging wordt er meer gegeven dan 
wat een passend perceel heeft. Het 
bezwaar van de stichting dat deze 
percelen op slot zitten, daarvan zeg-
gen wij hoe bereiken we dat die bij 
uitbreiding, bij sloop en herbouw en 
bij bijgebouwen van het slot afgaan. 
Het alternatief van de stichting voor-
ziet in een regeling met meer meters 
bij sloop, herbouw en uitbreiding, en 
het alternatief dat het college voor-
staat, dat alleen die meer meters bij 
sloop en herbouw gegeven worden.’ 
Zij noemt dat een essentieel ver-
schil. De wethouder zou het mooi 
vinden als er een tussenoplossing 
van beide alternatieven gevonden 
kan worden. Zij doet daarvoor een 
oproep namens het college van B en 
W. ‘Het is niet een kwestie van niet 
willen, het is op dit moment dat we 
het niet kunnen. We zouden het echt 
heel graag samen doen.’ 

Bilthoven-Noord is uitgebreid onderwerp van gesprek tijdens de 
commissievergadering. (foto Nienke van Weele)

Fietscafé voor fietsdromen
De Fietsersbond De Bilt wil graag inventariseren wat er leeft onder de fietsers in de gemeente. 

Welke veranderingen zijn er nodig, zodat mensen de komende jaren met (nog) meer plezier 
kunnen fietsen in De Bilt. Daarom organiseert zij op 9 maart een Fietscafé in Café Miltenburg, 

Oude Brandenburgerweg 32 in Bilthoven. 

Om 19.00 uur staan koffie en thee 
klaar en vanaf 19.30 uur wordt de 
aanwezigen gevraagd om hun idee-
en over het fietsen in De Bilt met 
elkaar te delen en welke suggesties 
er zijn ter verbetering. 
Voorzitter Frans de Ruiter: ‘Hoe 
kunnen we bijvoorbeeld zorgen 
voor een goed en vooral goed (te) 
onderhouden fietsnetwerk in onze 
gemeente? Of voor een veilige 
schoolomgeving? Heb je zelf on-
derwerpen, waar je graag over wilt 
brainstormen? Vermeld ze dan bij 
het aanmelden’. 

Secretaris Gabriëlle Dijkstra: ‘De 
resultaten van deze avond wil de 
Fietsersbond De Bilt niet alleen 
voor haar eigen jaarplan gebrui-
ken, maar ook inbrengen bij het 
nieuwe collegeprogramma en de 
omgevingsvisie en -plannen na de 
aanstaande gemeenteraadsverkie-
zingen’.

Aanmelden
Rond 21.15 uur wordt de avond 
afgerond met een hapje en een 
drankje. Aanmelden kan door 
een email te sturen naar debilt@

fietsersbond.nl. Vermeld daarbij 
je naam, woonplaats en of er een 
specifiek fietsonderwerp is dat be-
langrijk kan zijn deze avond te be-
spreken. [HvdB]

Gabriëlle Dijkstra en Frans de Ruiter willen graag weten wat er leeft 
onder fietsers in de gemeente De Bilt. 

Boodschappen doen met de Bus
De Boodschappen-PlusBus van Mens De Bilt heeft door het corona-
virus lang stil gestaan of alleen boodschappenritten gereden. Nu alles 
weer open is (winkels, musea en horeca), rijdt de bus weer overal naar-
toe. 

Voor de komende periode blijven vooralsnog in de bus een aantal coro-
namaatregelen in stand; zoals het dragen van een mondkapje en het ont-
smetten van de handen. Maandelijks is er een programma met een leuk 
en gevarieerd aanbod. Wilt u meer informatie of het programma ont-
vangen (voorkeur per mail) stuur dan een berichtje naar m.oliemans@
mensdebilt.nl of bel met 0346 214195.
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  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

Hessenweg 183 | 3731 JH De Bilt | tel: 030-2203813
info@slagerijvanloo.nl | www.slagerijvanloo.nl

Maandag t/m Vrijdag: 07.00 - 18.00 | Zaterdag: 07.00 - 16.00

BARBAARS BOUTJE
Met goud bekroond!! Gepekeld, gekruid & langzaam
gegaard; lekker bij stamppot, als snack... warm maken
in de folie in water of even in de oven... 100 gram 1,25

VLEES KRABBETJES
Om rustig te stoven; ook super voor de basis van uw
erwtensoep. Met veel vlees en een klein botje. Ook 
lekker voor een bourgondisch avondje.... 500 gram 3,50

ENTRECOTE VINKEN
Met o.a. mager gekruid gehakt, rauwe ham en onze
black pepper-zeezout kruidenolie, omwikkeld met 
dunne entrecote; ca. 8 tot 10 min. braden 100 gram 1,85

LAMS RUGKOTELETJES
Van de haaskant van de rug; kort te bakken, heerlijk
mals en zeer smaakvol. Gemarineerd of naturel....
Ca. 2 tot 3 min. kort en fel bakken 100 gram 2,95

PULLED PORC
Lekker voor bij de maaltijd, op een broodje of op uw
salade. Op de Green Egg heel langzaam gegaard; dus
alleen nog even warm maken en genieten! 100 gram 1,35

De beste kwaliteit
van de op één na

beste slager!

TIP VAN DE WEEK:

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. 
Deze aanbiedingen zijn geldig van maandag 21 februari t/m zaterdag 26 februari.

Zetfouten voorbehouden.

BALLEN GEHAKT
Mild gekruid en rondom gepaneerd 100 gram 1,10
STEAK VAN DE WEEK
Heerlijke malse smaakvol gemarineerde steaks 2 stuks 4,50

GORDON SUISSE
Lekker gepaneerde varkensfilet gevuld met ham & kaas
Zonder beentje en met een stokje erin....
Ca. 8 tot 10 min. zachtjes braden; ruim boter 100 gram 1,50

Uw adres voor:
• lichtinstallaties • krachtinstallaties •

• computernetwerken •

Vink Witgoed • Pr. Christinastraat • 3615 AE WESTBROEK
Tel. 0346-281459 • info@vinkwitgoed.nl • www.vinkwitgoed.nl

RUTH ZOEKT RECHTERHAND!
Vink Witgoed is een kleinschalig bedrijf dat service en 

klantvriendelijkheid hoog in het vaandel heeft staan.  Wij zijn op 
zoek naar een enthousiaste secretaresse voor 24 tot 38 uur per week. 

Kom jij ons team versterken?

•	 Beantwoorden van telefoon 
en mail

•	 Administratieve taken
•	 Verkoopondersteunende 

taken
•	 Controleren van uitgaande 

documenten op spelling

•	 Een proactieve houding
•	 Goede beheersing van de 

Nederlandse taal
•	 Sociale en communicatieve 

skills
•	 Het vermogen om overzicht 

en structuur te creëren

JOUW TAKEN WORDEN O.A.: WiJ VRAgEN VAN JOU:

Interesse of meer informatie? Stuur een mailtje of appje naar 
dhr. Ruth Nagel: vacature@vinkwitgoed.nl , 06-28348002.

Wil je meehelpen om de mooie 
bijeenkomsten van De Woudkapel 
meer bekendheid te geven in onze 

regio, en ben je 8-16 uur in de 
week beschikbaar?

Wij zoeken een enthousiaste 
(betaalde) medewerker

pers en p.r.!

Kijk voor meer informatie op
https://woudkapel.nl/actueel

De Woudkapel:
voor vrijdenkers en zinzoekers

Beethovenlaan 21,
3723 JJ  Bilthoven

Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92
of mail naar info@vierklank.nl

Wij zijn 
leverancier 

van o.a. 
Family Cards, 

Belarto
en Buromac.

Kleintje op komst?
Bestel bij ons de geboortekaartjes!

Kom gerust langs om te kijken of 
neem de boeken mee naar huis en 
bepaal je keuze daar op je gemak. 

Kom langs op Kon. Wilhelminaweg 461
in Groenekan. Bel 0346 - 21 12 15, 
mail naar info@parelpromotie.nl

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten

Maertensplein 33 • Maartensdijk • 0346-213711

www.hairdesque.nl   Hairdesque

1e en 2e jaars leerling-kappers opgelet!
Misschien ben jij binnekort wel

onze nieuwe collega...
Ben jij op zoek naar een fijn leerbedrijf? Wij zoeken een 
BBL of BOL leerling voor 3-4 dagen per week.

Je wordt door ons goed begeleid tijdens je opleiding.
Waardering en respect 
voor elkaar, een positieve 
mindset in ons team is 
belangrijk.

Daarom is het bij ons 
gezellig en fijn om te 
werken & leren. Ben je 
benieuwd? Bel ons, dan 
zien we elkaar snel!

Online afspraak maken: www.hairdesque.nl
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cdadebilt.nl  

 CDADeBilt Cdadebiltmaartensdijk

 @cdadebilt

LOKALE
KRACHT
1. VÓÓR STERKE LOKALE ECONOMIE, 
 VÓÓR LOKALE ONDERNEMERS
2. ÉÉN AANSPREEKPUNT VOOR 
 ONDERNEMERS BIJ DE GEMEENTE 
3. GOED BEREIKBARE DORPSCENTRA 
 MET GRATIS PARKEREN

advertentie

Onderhoud kerktorens
op achterstand

door Henk van de Bunt

‘Wanneer gij hoort dit klokgeslag, gedenk dan uw sterfdag’: deze vrije vertaling van de tekst 
op de 17e eeuwse kosterklok in de kerktoren van het kerkgebouw van de Hervormde gemeente 

Westbroek is passend bij de toestand van drie kerktorens in en van de gemeente De Bilt.

Zijn kerktorens - in eigendom van 
de gemeente De Bilt - ten dode op-
geschreven? Douwe Tijsma, voor-
malig ambtenaar monumenten van 
de gemeente De Bilt maakt zich 
al enige tijd zorgen over de onder-
houdstoestand en veiligheid van 
monumenten in gemeentelijk bezit. 
Vooral over de kerktorens van de 
Dorpskerk De Bilt, het kerkgebouw 
van de hervormde gemeente aan de 
Dorpsweg in Maartensdijk en van 
het kerkgebouw van de hervormde 
gemeente aan de Kerkdijk in West-
broek. 
‘Meer dan 15 jaar is hieraan geen tot 
zeer weinig onderhoud gepleegd’. 
Tijsma trekt hierover regelmatig 
aan de bel bij het college van B & 
W en bij de gemeenteraad van De 
Bilt. Tot nu toe zonder enig suc-
ces en ook zonder enig antwoord 

van de gemeente De Bilt. Tijsma: 
‘Mogelijk kan in de aanstaande 
verkiezingstijd dit een thema zijn 
in de ‘ondervragingen’ bij de ver-
schillende politieke partijen in de 
gemeente’.

Telegraaf
Tijsma legt uit dat kerktorens in 
het bezit zijn van burgerlijke ge-
meenten en niet van de kerkelijke 
gemeenten: ‘Dit heeft te maken met 
de Franse tijd aan het begin van 
de 19e eeuw. Kerktorens waren of 
werden toen eigendom van de bur-
gerlijke gemeenten. De torens wer-
den gebruikt als observatiepunten 
of voor de opstelling van telegra-
fen. Door de op de torens opgestel-
de telegrafen konden bijvoorbeeld 
heel snel berichten vanuit Parijs 
naar Amsterdam verzonden wor-

den. Mist en duisternis frustreerden 
dit systeem. Op de toren van West-
broek stond zo’n telegraaf. Mensen 
die het kaatsen in Friesland kennen, 
kennen ook de telegraaf waarmee 
de stand wordt bijgehouden. Qua 
vorm, verticale mast met horizonta-
le zijtakken met daaraan hangende 
borden, heeft deze veel overeen-
komsten met de op de kerktoren 
opgestelde telegrafen. Geen onder-
houd uit voeren heeft de afgelopen 
meer dan 15 jaar de gemeente De 
Bilt en daarmee de bevolking veel 
geld bespaard. Onderzoeken wij-
zen echter uit dat weinig of geen 
onderhoud aan monumenten later 
de eigenaar een veelvoud van de 
bespaarde uitgaven kost’.

Westbroek
De ramen en roeden van de NH ker 
van Westbroek zijn afgelopen jaren 
goed onderhouden. Het onderhoud 
van de ramen en roeden van de ge-
meentelijke zijkapellen en dat van 
de galmgaten laat echter te wensen 
over. Een galmgat is een betrekke-
lijk smalle opening in de muur van 
een toren ter hoogte van de klokken, 
waarin vaak horizontale, schuin ge-
plaatste galmborden het geluid van 
de luidende klokken naar buiten en 
naar beneden leidt. De galmborden 
van het kerkgebouw aan de Kerk-
dijk zijn in zeer slechte staat. Er 
is zelfs een plank op ongeveer 25 
meter hoogte losgeraakt. Verder 
mankeert op verschillende plaatsen 
het voegwerk. De vergulde bol op 
de spits, is zijn glans kwijt geraakt. 

Inspectie
Al meer dan dertig jaar wordt 
de onderhoudstoestand geobser-
veerd door de Monumentenwacht 
Utrecht. Deze stichting zonder 
winstoogmerk inspecteert monu-
menten en voorkomt verval door 
onderhoud te stimuleren. Zij maken 
rapportages en advieseren de eige-
naren van de monumenten. Tijsma 

betwijfelt of er met deze adviezen 
wat wordt gedaan: ‘Er lijkt wat te 
moeten gebeuren, maar de vraag 
is of de gemeenteraad en het col-
lege wel voor voldoende geld voor 
herstel en restauratie van haar mo-
numenten op de begroting hebben 
zorggedragen. De restauratie en het 
herstel tezamen zal heel wat kun-
nen gaan kosten’. 

Oostbroek kleurt wit

De sneeuwklokjes zijn al massaal verschenen op landgoed Oostbroek 
van het Utrechts Landschap. Dit landgoed geniet landelijke 
bekendheid vanwege zijn diverse soorten sneeuwklokjes. Grote delen 
van het landgoedbos kleuren wit, wat vanuit de bewegwijzerde rood-
gemarkeerde rondwandeling goed te zien is. (Eugène Jansen)

Vergulde bol onder het kruis heeft z’n glans verloren.

De galmborden van het kerkgebouw aan de Kerkdijk zijn volgens Tijsma 
in zeer slechte staat.

Storm over de polder
Met windkracht 10 trok Eunice vrijdag over ons land. In de polder kreeg de

februaristorm ruim baan. De wind golfde door het rietland, bulderde over het
korte gras en het water in de passen werd hoog opgestuwd. Een regen aan

druppels maakte zich los uit de golven, joeg als een mist over de landerijen. 

In de straffe wind leunden bomen 
zwaar op hun buren. In een pas 
kaalgeschoren bosje stonden nog 
twee bomen overeind. Zonder bu-
ren waren ze overgeleverd aan de 
grillen van de wind. Al gauw ging 
er één om. De wortels happen naar 
adem in de lucht. 

Polder
Over de polder stuitte de storm op 
de huizen van het dorp. Los gerukte 
dakplaten vlogen door de lucht, 
braken door een dak, verbrijzelden 
de schoorsteen. Een muur sloeg 
om, dikke balken kraakten als luci-
ferhoutjes kapot, isolatieplaten sta-
ken plotseling de weg over. 

Als de wind gaat liggen kan de 
schade worden opgemaakt. Hulp-
troepen rijden af en aan. Op veel 
daken zijn dakpannen gaan schui-
ven, scherven liggen op de grond. 
Ladders worden uitgeschoven om 
de gaten in het dak te dichten. En 
dan blijkt nogmaals hoe fijn het is 
om te kunnen leunen op je buren.

(Karien Scholten) De wind golft door het rietland.
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30 jaar Historische Kring D’Oude School
door Henk van de Bunt

Dit jaar viert de Historische Kring D’Oude School zijn 30-jarige bestaan. Een speciale 
jubileumcommissie weet er uitvoerig over te vertellen en bundelt tal van activiteiten.

Jubileumcie-lid Margrit Idsinga 
vertelt: ‘Behalve het werven van 
leden had de vereniging ook tot 
doel om mensen voor de verschil-
lende werkgroepen te interesse-
ren. Men zocht gegadigden voor 
een onderzoekswerkgroep, een 
evenementencommissie en voor 
de redactie van het tijdschrift. 
Het tijdschrift moest het parade-
paardje van de vereniging worden 
met vier maal per jaar een uitgave.  
Dat kostte uiteraard veel geld dus 
hoe groter het ledenaantal, hoe 
gunstiger dit was voor de finan-
ciële positie van de vereniging en 
de vormgeving van het blad. Naast 
commissieleden waren ook mensen 
nodig voor de uitvoering van prak-
tische zaken zoals een secretaris, 
penningmeester en personen voor 
het typen en corrigeren van teksten 
en het rondbrengen van het tijd-
schrift. In 1992 hadden nog maar 
weinig mensen een computer en 
internet was voor het grote publiek 
nog een leuke fantasie’.

Naam
Donald Noorhoff vertelt over de 
naamgeving: ‘Als naam voor de 
nieuwe vereniging werd gekozen 
voor Historische Kring d ‘Oude 
School met een verwijzing naar het 
oudste monument in de gemeente. 
Zowel de kerk als de school aan 
de Burgermeester de Withstraat 
waren beide opgericht in 1652 en 
bestonden in het oprichtingsjaar 
van de Kring dus 300 jaar. Op 11 
april vond de eerste tentoonstelling 
plaats in het vernieuwde buurthuis 
Het Hoekie aan de Prof. dr. T.M.C. 
Asserweg met als onderwerp de 
oudste straat van de gemeente, 
t.w. De Dorpsstraat vo Steenstraat. 
Door middel van gravures, teke-
ningen, oude foto’s, ansichtkaarten 
en ander beeldmateriaal werden 
de veranderingen van de straat in 
beeld gebracht. Het aantal leden 
van de Historische Kring groeide 
snel. Al voor de feitelijke oprich-
ting op 30 maart hadden zich al 100 
leden gemeld. Begin december wa-

ren dit er al 200. In de jaren daarna 
groeide het ledental naar ruim 500. 
Inmiddels 30 jaar later heeft de 
Kring rond de 450 leden. De struc-
tuur van de vereniging is niet veel 
veranderd. De onderzoeksgroep en 
de evenementencommissie bestaan 
nog steeds. Beide leveren een af-
gevaardigde aan het bestuur. Door 
de corona-epidemie zijn zij helaas 
de laatste twee jaar sterk gehinderd 
in hun werkzaamheden. Bezoekers 
met vragen kunnen nog steeds te-
recht bij de kring. Niet alleen door 
een maandelijkse openstelling, 
maar nu zelfs iedere week op don-
derdagochtend kunnen bezoekers 
terecht op ‘De Noordpool’ zoals het 
documentatiecentrum aan de Ko-
metenbaan wordt aangeduid. Ech-
ter alleen als er geen restricties zijn 
wat betreft het aantal bezoekers. 
Ook e-mail en een website zijn de 
afgelopen dertig jaar geïntrodu-
ceerd. En er is een nieuwe werk-
groep toegevoegd, die zich bezig 
houdt met het digitaliseren en be-

schrijven van het fotomateriaal van 
de Kring’. 

Terugblik
Ton de Boer blikt terug en vooruit: 
‘In 2022 gaat de Kring terugkijken 
op de afgelopen dertig jaar door mid-
del van een tentoonstelling waarbij 
een flink aantal hoogtepunten van 
stal wordt gehaald. Maar ook de 
veranderingen die de vereniging 
heeft ondergaan zullen worden ge-
presenteerd. Bovendien zullen wij 
met enige regelmaat in De Vierklank 
terugkijken op een gebeurtenis van 
30 jaar geleden. Een tentoonstelling 
is gepland in november. Tijdens het 
evenement kunnen bezoekers met 
hun vragen over hun woningen of fa-

milie terecht bij een speciale ‘vraag-
baak’. Als de Kring het antwoord niet 
zelf kan geven, dan kunnen wij kun-
nen wél doorverwijzen naar websites 
of archieven waar de informatie mo-
gelijk wel te verkrijgen is. Documen-
tatie, adresboeken, mappen met oude 
prentbriefkaarten laten een tipje zien 
van de informatie, die de Kring de af-
gelopen 30 jaar heeft verzameld. En 
de Kring heeft het idee om school-
kinderen enthousiast maken om hun 
visie over de toekomst te geven door 
middel van een filmpje. De inspiratie 
voor dit idee komt van de vondst in 
de oude Theo Thijssenschool in de 
Tuinstraat waar tijdens de afbraak 55 
jaar oude brieven van schoolkinde-
ren werden gevonden’.

De Bilt Lokaal wil kwaliteit
van leefomgeving behouden

door Guus Geebel

Onder de naam De Bilt Lokaal nemen de partijen Beter De Bilt en Bilts Belang met lijst 1 deel aan 
de gemeenteraadsverkiezingen in De Bilt. ‘Wij kiezen in volledige vrijheid voor de belangen van 

inwoners van alle kernen van de gemeente De Bilt, om in duidelijke taal, voor iedereen betrouwbare 
en begrijpelijke politiek te bedrijven’, aldus lijsttrekker Erik den Hertog. ‘Onze keuzes gaan over 

wonen, zorg en werk, en medezeggenschap van burgers in hun directe woonomgeving.’

‘De kernen van de gemeente De 
Bilt vormen met elkaar een heel bij-
zondere gemeente die dicht tegen 
de grote stad Utrecht aanschurkt. 
Ingeklemd tussen belangrijke ver-
keersaders, ingebed in kwetsbare 
en bijzondere natuur en met een be-
volking die zowel arm als rijk kent. 
De Bilt heeft een rijk cultureel le-
ven en een ontzettend interessante 
geschiedenis. Gemeentepolitiek 
moet in onze ogen voortkomen uit 
de diversiteit van een samenleving. 
Bij ons vind je de huisvader, de 
brandweerman, de werkende car-
rièremoeder, de journalist en de 
pensionado. Ze hebben met elkaar 
gemeen dat ze van de Biltse kernen 
houden, ze zijn opgeleid of door 
het leven gevormd en ze steken hun 
nek uit voor het algemeen belang.’ 

Inspiratie
‘Onze inspiratiebron is het besef 
dat wij als inwoners van de kernen 
van de gemeente De Bilt bevoor-
rechte mensen zijn. Wij hebben het 
voor het merendeel ongelooflijk 
goed. Tegelijk weten wij dat het 
nog beter kan en beter moet. Als 
Biltenaar zijn er heel veel goede re-
denen om eigenaarschap te ervaren 
van deze fantastische gemeente. Er 
is werk, er is zorg, er is natuur en de 
sfeer is dorps en veilig. Om de hoek 
biedt het warm kloppend hart van 
Utrecht de inspiratie en de verbeel-
ding van een grote stad.’ Erik den 
Hertog geeft voorbeelden van wat 
nog meer zou moeten. ‘Dat jong 
en oud passend kunnen wonen, dat 
iedereen kan meedenken en mee-
doen in het lokale bestuur van de 

gemeente, dat kinderen veilig kun-
nen spelen in de buurt van hun huis 
en hun school, en dat auto’s niet 
bumper aan bumper ronkend door 
onze straten gaan. De kern van onze 
inspiratie is de kwaliteit van onze 
leefomgeving behouden en vooral 
ook verbeteren.’

Speerpunten
‘Iedereen heeft recht op een pas-
send dak boven het hoofd. Lokaal 
De Bilt gaat streven naar veel meer 
doorstroming van eengezinswo-
ningen naar woningen voor een of 
twee personen. Alleen op die ma-
nier bewerkstellig je doorstroming. 
Tegelijk is wonen in een groene en 
veilige omgeving voor iedereen 
van levensbelang. Lokaal De Bilt 
is ontzettend zuinig op het mooie 
groen dat ons omringt. Wij stre-
ven naar meer biodiversiteit in ons 
landschap en vinden dat de kernen 
van de gemeente De Bilt in uiter-
lijk en beleving echte dorpen moe-
ten blijven. Bewoners moeten over 
veranderingen kunnen meedenken 
en er vooral ook aan meedoen. 
Tegelijk hebben sommige mensen 
moeite om mee te komen in de sa-
menleving. Wij vinden dat we met 
zijn allen zorgzaam moeten zijn 
voor mensen die minder kunnen of 
minder bezitten.’ 

Gerealiseerd
Erik den Hertog noemt een amen-
dement over de Holsbroekeweg 
in Westbroek als iets wat gerea-
liseerd is de afgelopen vier jaar. 
‘Dat maakte het makkelijker voor 
zelfbouw. Ook noemt hij de motie 

om de mantelzorgwaardering te 
behouden, versterking biodiversi-
teit, een groener kapbeleid, instel-
ling kennisteam woningbouw en 
verdieping woningbouwopgave 
met inbreng inwoners uit verschil-
lende kernen. ‘Er wordt regelmatig 
samenwerking gezocht met andere 
partijen naar meerderheden. Wij 
halen op het gebied van de inge-
diende moties en amendementen 
een positieve score. De haalbaar-
heid van moties wordt vooraf on-
derzocht via de griffie, ambtelijke 
ondersteuning, andere partijen en 
de afweging van het college. Zo 
nodig worden moties voor de stem-
ming ingetrokken of nemen we ge-
noegen met een toezegging van de 
wethouder. Wij hebben in 2020 een 
alternatieve begroting gepresen-
teerd bij de begrotingsbehandeling 
om de toen nodige bezuinigingen 
anders te doen maar die haalde jam-
mer genoeg geen meerderheid.’

Verkiezingsprogramma
De titel van het verkiezingspro-
gramma is: ‘Van meedenken naar 
meedoen’. Daarom is de oproep 
aan de kiezers ook: Stem Lokaal, 
Inwoners op 1! ‘Binnen Lokaal De 
Bilt is veel ervaring opgedaan met 
het betrekken van de burger bij be-
leid. Wij realiseren ons dat dit een 
grote en belangrijke opgave is voor 
het toekomstige college. Er is grote 
ontevredenheid in de samenleving. 
Dat betekent dat we goed moeten 
uitleggen wat we doen. Vaak leidt 
meedoen en meedenken ook tot 
meer begrip van hoe ingewikkeld 
lokale belangen soms tegenover el-

kaar staan. Om die reden gaan we 
streven naar een nieuwe opzet voor 
bewonersorganisaties. Liefst met 
een eigen budget en een uitdaag-
recht. In Utrecht is de laatste jaren 
veel ervaring opgedaan met zoge-
naamde wijkplatforms. Daar kun-
nen wij in De Bilt veel van leren.’

Samenwerking
‘De belangrijkste activiteiten van 
een raadslid vinden plaats op straat, 
in de winkel en ook achter de scher-
men van de raadszaal. Plannen van 
andere partijen beoordelen wij op 
inhoud, maar ook op de vraag of 
ze in het belang zijn van de Biltse 
bevolking. Voor die mensen doen 
wij immers ons werk. Recente 
hete hangijzers in de gemeente-
raad, denk aan de plannen voor het 
Verweliusterrein, maakten de grote 
verdeeldheid zichtbaar. Plannen 
worden soms met één stem verschil 
aangenomen of verworpen. Wij 
willen nadenken over een vraag die 
in een democratie van levensbelang 
is, hoe bekommert een meerderheid 
zich op een verstandige manier om 
de minderheid. Lokaal De Bilt wil 
graag deelnemen aan het college. 
De samenwerkende combinatie van 
Beter De Bilt en Bilts Belang maakt 
zichtbaar hoe groot de kansen zijn 

voor een actieve lokale politiek. In 
het college bereik je veel meer dan 
in de raad. Wij zijn er met een goed 
team helemaal klaar voor.’

Verbinding en diversiteit
‘De kieslijst waarmee Beter De Bilt 
en Bilts Belang samen als Lokaal 
De Bilt optrekken is het resultaat 
van het streven naar verbinding. 
Samen staan we veel sterker. Te-
gelijk is een samenleving waarin 
mensen van elkaar mogen verschil-
len ook een mooie en kleurrijke 
samenleving. Wij moedigen ieder-
een aan om mee te doen. Dat wordt 
zichtbaar doordat we taallessen 
voor nieuwkomers zullen bevorde-
ren, matenzorg versterken en ruim 
baan maken voor vrijwilligerswerk. 
Iedereen moet mee kunnen doen. 
Mensen die een goede reden heb-
ben om deel uit te maken van onze 
gemeenschap, moeten we met open 
armen ontvangen. We gaan ze in de 
gelegenheid stellen om zich nuttig 
te maken en een zinvolle rol te spe-
len in De Bilt.’

Verkiezingen
Een resultaat van vier tot zes zetels 
lijkt Erik den Hertog een haalbaar 
resultaat. ‘Dat zou Lokaal De Bilt 
een ontzettend sterke uitgangsposi-
tie bezorgen bij onderhandelingen 
voor de vorming van een nieuw 
college. Op 16 maart is er een kans 
voor iedere lokale stemgerechtigde 
om de macht te delen met de geves-
tigde orde van landelijke politieke 
partijen die het ook op gemeentelijk 
niveau proberen voor het zeggen te 
krijgen. Met de steun van de Biltse 
bevolking gaan wij proberen die 
macht in te perken en de bewoners 
van De Bilt op plaats 1 te zetten.’

Erik den Hertog

V.l.n.r. Donald Noorhoff, Margrit Idsinga en Ton de Boer blikten terug en 
kijken vooruit.



Open Monumentendag 2022
Monumenten voor morgen 

– duurzaam duurt het langst
Op zaterdag 10 september is er ook in De Bilt weer een Open Monu-
mentendag. Het landelijke thema is dit jaar ‘duurzaamheid’; monumen-
ten behouden voor de toekomst. 

Dat kan door goed beheer, waarbij soms ook een nieuwe bestemming 
dat mogelijk kan maken; voorbeelden daarvan zijn Fort Voordorp (nu 
een conferentiecentrum) en het postkantoor van Bilthoven, dat nu een 
restaurant is. Naast al bestaande oudere monumenten zijn er ook ge-
bouwen, huizen en objecten die nu nog niet dat ‘monumentale’ stempel 
hebben maar dat wel verdienen. Ook groen erfgoed hoort daarbij. 

Het Comité Open Monumen-
tendag De Bilt nodigt inwoners 
uit om daar voorstellen voor te 
doen en wil zich dan beijveren de 
meest genoemde op 10 septem-
ber extra onder de aandacht te 
brengen; mogelijk wellicht met 
een openstelling. 

Aanmelden van een gebouw, 
huis, object of bijzonder groen, 
dat voor de toekomst behouden 
zou moeten blijven kan via een 
emailbericht voor 15 maart (incl. 
motivatie) te sturen naar monu-
mentdebilt@gmail.com. Of een 
gebouw nu al dan niet de status 
monumentaal heeft doet er niet 
toe: Geef door wat belangrijk is 
om duurzaam te behouden.
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SP De Bilt vaart nieuwe koers
Met verkiezingsslogan: “Samen 
Verder”, vaart SP De Bilt een nieu-
we koers. “Samen Verder” betekent 
onder andere dat de SP koerst op 
een gemeente die op tijd en open 
in gesprek gaat met bewoners over 
wat voor hen van belang is. 

Een breed gedragen beleid ontstaat 
door tijdige bekendmaking van 
plannen en tijd voor een luisterend 
oor naar de inwoners. Dus niet door 
onduidelijke rapporten over de eco-
logie om te kunnen bouwen in de 
natuur achter het Hessingterrein. 
Ook niet door pas enkele weken 
voor de komst van een forensische 
kliniek op Berg en Bosch daar be-
kendheid aan te geven.

MKB
Wat verder opvalt is dat SP De Bilt 
zich helder uitspreekt voor goede 
voorzieningen voor het MKB in 
onze gemeente. De SP heeft goed 
in de gaten wat ondernemers nodig 
hebben, zeker nu er zoveel gevol-
gen zijn voor hen sinds de pande-
mie. Denk aan huurbescherming, 
het gunnen van opdrachten, gun-
stige verzekeringen, kleinschalig-
heidsaftrek en aanmoedigingssub-
sidies.

Wonen
Een ander heet hangijzer blijft de 
woonsituatie voor huurders, star-
ters en ouderen met een kleine 
beurs. Daarom meer investeren in 
betaalbare nieuwbouw! De huren 
stijgen en er is een oplopend tekort 
aan woningen. De wachtlijst voor 
een sociale huurwoning in onze 
gemeente groeit richting de 14 jaar. 
Daarom willen we nu dat meer wo-
ningen die vrij komen eerst aan wo-
ningzoekende inwoners van onze 
gemeente worden aangeboden. SP 
De Bilt vecht al jaren voor renova-
tie en beter onderhoud van slecht 
geïsoleerde huizen, naast verbete-
ring van contact met SSW en het 
betaalbaar houden van de sociale 
huurprijs.  Tocht, schimmel en ge-
horigheid zijn veel voorkomende 
klachten in de bestaande verouder-
de woningen. Door hieraan te wer-
ken bevorderen we duurzaamheid 
en klimaatrechtvaardigheid. 

Onderwijs
In het onderwijs zien we de nood-
zaak voor leerlingen met (gedrags-)
problemen dat er voldoende plek-
ken in het speciaal onderwijs be-
houden blijven. Op bussen met  ri-
sicoleerlingen worden begeleiders 

geplaatst zodat de chauffeur zijn 
ogen op de weg kan houden. Kinde-
ren moeten tijdig leren zwemmen. 
Schoolzwemmen moet daarom mo-
gelijk blijven voor kinderen die nog 
geen  zwemdiploma hebben. Hier-
door voorkomen we gevaarlijke si-
tuaties in een waterrijk land als Ne-
derland. In het lesaanbod  op school 
blijft ook ruimte voor kunsteducatie 
en het bezoeken van schooltuinen. 

WMO, huishoudelijke hulp
Wat de zorg betreft constateert 
SP De Bilt dat er opnieuw fors op 
huishoudelijke hulp is bezuinigd. 
We doen hiermee tekort aan zowel 
degenen die zorg nodig hebben als 
aan het personeel. De ouderen met 
een kleine beurs staan steeds meer 
in de kou, mede door de hoge in-
flatiecijfers. Door het beschikbare 
budget anders te verdelen moet dit 
beter kunnen. Om te beginnen zou 
de rijksoverheid de financiële ge-
volgen van de regels die zij de ge-
meenten oplegt moeten dragen.

Wilt u een beleid dat gebaseerd is 
op menswaardigheid, gelijkwaar-
digheid en solidariteit en tegelijk 
ook goed zijn voor de natuur? Stem 
op SP De Bilt, lijst 9.

Mischa 
van der Heijden  2

Menno Boer  1
Frans de Ruiter  3 Maaico Maarsen  4

Marisca 
van der Burgh  5

Ron
van den Eijnden  6Menno Boer  1

- ingezonden mededeling -

Het complete verkiezingsprogramma staat te lezen op https://debilt.sp.nl

Werken aan de Weg in Bilthoven
door Henk van de Bunt

De  werkzaamheden aan het riool onder de Hobbemalaan  in Bilthoven zijn al even aan de 
gang. De gemeente vervangt de verouderde riolering in de Hobbemalaan, in gedeelte tussen de 
Gezichtslaan en de Frans Halslaan. De staat van het riool is slecht en moet vervangen worden. 

De werkzaamheden worden gefa-
seerd uitgevoerd waarbij de ver-
harding wordt opgebroken, de rio-
lering wordt vervangen - inclusief 
de huisaansluitingen tot de erfgrens 
- waarna er weer verharding wordt 
aangebracht. Tevens worden de 
lichtmasten voorzien van LED-
verlichting. De bomen blijven be-
houden. 

De werkzaamheden lopen precies 
op schema en het kruispunt Hob-
bemalaan/Gezichtslaan zal in week 
11 weer opengaan voor het gemo-
toriseerde verkeer. Er is door de 
aannemer een grote put vervangen 
en afgewerkt aan de binnenkant. 
Als dat gedaan is, kan er een begin 
gemaakt worden met het toedichten 
van de straat. De Hobbemalaan is 
enige tijd afgesloten geweest van-
wege de vervanging van het riool. 
Het kruispunt met de Gezichtslaan 
is nu enige weken dicht en daarom 
zijn er omleidingsroutes gemaakt. 
De kruising zal in week 11 weer 
opengaan. 

Kees Boekelaan
Wat er nog wel moet gebeuren is 
het relinen van het riool onder het 

fietspad van de Kees Boekelaan. 
Bij de werkzaamheden relined de 
aannemer het riool: ‘Aan de bin-
nenkant van de rioolbuis wordt een 
nieuwe kunststoflaag aangebracht 
als een soort kous. Bij het uithar-
den van deze kunststoflaag kunnen 
omwonenden via het riool een lucht 
ruiken die lijkt op gas. De geur is 
onschadelijk voor de gezondheid. 
Om de geur zo veel mogelijk te 
beperken is het belangrijk dat om-
wonenden thuis goed ventileren en 
het waterslot van toiletten, douche, 
gootsteen enzovoort met water 

gevuld te houden. Deze geur kan 
vanaf de week van 7 maart waar-
neembaar zijn.

Planning
De werkzaamheden van het relinen 
starten in de week van 28 februari. 
Vanaf de start is het fietspad tussen 
Den en Rust en de Kees Boekelaan 
nummer 8 geheel afgesloten. Dat 
duurt tot de week van 14 maart. 
Er zijn verkeersregelaars aanwezig 
om fietsers de juiste weg te wijzen. 
Omwonenden hebben een brief en 
een folder ontvangen.

Er valt nog heel wat te doen aan de kruising Hobbema- Gezichtslaan.

Open tuin in Westbroek

Komende zaterdag, 26 februari zal de Moeras- en Stinzenplantentuin 
wit zijn van massaal bloeiende sneeuw- en lenteklokjes. Daartussen 
bloeien dan ook al veel andere stinzenplanten, zoals Helleborus, narcis 
en krokus. De toegang is vrij, tussen 10.00 en 17.00 uur op de Kerkdijk 
132 (tuiningang) in Westbroek. Parkeren alleen aan de weilandkant. 
(foto: Marianne Baas-Volkers)

Stormschade

Zondagmiddag was de brandweer bezig een scheef gewaaide spar op de 
Steenen Camer in Bilthoven om te zagen. Door de storm van de afgelopen 
dagen waren de wortels losgetrokken uit de ondergrond en dreigde de 
boom op de achterliggende woning te vallen. (foto Frans Poot)
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Sportakkoord route naar meer 
sport- en beweegmogelijkheden

door Henk van de Bunt 

Het Provinciaal Sportakkoord Utrecht is een feit. Alle 26 Utrechtse gemeenten
tekenden donderdag in het stadion van FC Utrecht het akkoord. Ook organisaties uit de 

sportsector, onderwijs-, zorg- en kennisinstellingen hebben getekend. In het akkoord
staat dat ondertekenaars zullen werken aan meer openbare beweegmogelijkheden in wijken

en ook kijken ze hoe verduurzaming en sport vaker samen kunnen gaan. 

Daarnaast willen de ondertekenaars 
sport voor iedereen toegankelijk 
maken en zullen ze discriminatie 
en racisme op het sportveld zo goed 
mogelijk uitbannen. Het vierde 
thema van het sportakkoord is be-
vordering van gezondheid en pre-
ventie.

Initiatief
De provincie Utrecht is initiatief-
nemer van het Provinciaal Sport-
akkoord. Het is onderdeel van het 

in 2021 vastgestelde Beleidskader 
Sport en Bewegen. Het doel is om 
een uitnodigende buitenruimte te 
creëren die aanzet tot bewegen 
en gelijktijdig bijdraagt aan duur-
zaamheidsdoestellingen. In de 
sportplannen staat ook de ambitie 
om de deelname te verhogen onder 
groepen die nu gemiddeld minder 
vaak sporten en bewegen, zoals 
mensen met een beperking of met 
een lager inkomen. De provincie 
kiest met het Provinciaal Sportak-

koord bewust voor samenwerking 
met partners in de regio.

Toegankelijkheid
De toegankelijkheid van sport heeft 
een centrale plaats in het akkoord. 
Het doel is om sport- en bewegen 
beter bereikbaar te maken. Een 
lichamelijke of geestelijke beper-
king, geaardheid en beperkte finan-
ciële middelen, blijken drempels 
voor deelname aan sport. Door 
meer kennisdeling en bewustwor-

ding wordt bijdragen aan een po-
sitieve sportcultuur waar iedereen 
veilig kan sporten.

Verduurzaming
Onder de ambitie voor verduurza-
ming in de sport, wordt verstaan dat 
clubaccommodaties minder energie 
verbruiken of zelfs duurzame ener-
gie opwekken. Het stimuleren van 
ledverlichting op de sportvelden en 
de plaatsing van zonnepanelen op 
kantinegebouwen is onderdeel van 
de plannen. Tevens is het doel dat 
sportparken hittebestendig worden 
en meer klimaat-adaptief zijn. Het 
gaat dan onder meer om het aanleg-
gen van een groen dak of het op-
vangen van hemelwater.

Vervolg
De ondertekenaars van het sportak-
koord zullen deelnemen in het regi-
onale sportnetwerk. Bij de start van 
de samenwerking zal de provincie 

een regierol vervullen. Het Sport-
akkoord is een levend document. 
Het vervolg is een continu proces 
waarin acties en ontwikkelingen 
ook weer aanleiding geven voor 
vervolgacties of hernieuwde ambi-
ties.

Sportwethouder Madeleine Bak-
ker - Smit verklaart namens de 
gemeente De Bilt: ‘Het provinci-
ale sportakkoord sluit met alle vier 
thema’s heel mooi aan bij de ambi-
ties van gemeente De Bilt. Het be-
nutten van onze groene omgeving 
om iedereen gezond in beweging 
te brengen is een voorbeeld van 
een thema, waarin samenwerking 
over gemeentegrenzen heen met 
verschillende partners meerwaarde 
oplevert. Ook voor het sporten toe-
gankelijk maken verwachten wij 
met dit provinciale sportakkoord 
voor meer inwoners de drempel om 
te sporten weg te kunnen halen’.

Wethouder Madeleine Bakker: ‘Ook bij inclusieve sport geloven wij dat het vergroten van de mobiliteit voor 
meer sporten en bewegen zorgt en dat mensen met een vorm van een beperking, weinig financiële middelen of 
andere belemmeringen door advies en ondersteuning de weg naar een passend sport- en beweegaanbod kunnen 
vinden. Deze aanpak vraagt om maatwerk’.

Workshops calligraferen
In de voorjaarsvakantie organiseert het Regionaal Historisch Centrum

Vecht en Venen (RHCVV) drie gratis workshops voor jongeren. 

Voor kinderen en tieners die van 
knutselen, tekenen en creativiteit 
houden zijn deze workshops ideaal. 
Onder leiding van docente Robin 
Kuhlemeier maken kinderen kennis 
met kalligrafie en mooie voorbeel-
den uit het archief. Ze gebruiken 
deze mooie sierlijke letters om een 
vlaggenlijn te maken en gaan ook 
aan de slag met een kaartje om te 
versturen. ‘s Middags leren de tie-
ners een moderne variant van kalli-
grafie. Na het tekenen van een grote 
letter in perspectief gaan ze in de 
weer met verf. Door de verf en het 
kleurgebruik gaat het lijken alsof de 
letter van het papier afspringt.

Praktische informatie
De workshops worden gegeven in 
het Regionaal Historisch Centrum 
Vecht en Venen (Schepersweg 6e 
Breukelen, in het Cultuurhuis). Op 
woensdag 2 maart vindt de work-
shop kalligraferen voor kinderen 
van 8 t/m 12 jaar twee keer plaats, 
van 09.30 tot 10.45 uur en van 
11.15 tot 12.30 uur. Diezelfde mid-

dag wordt van 14.30 tot 16.00 uur 
de workshop kalligraferen voor tie-
ners van 13 t/m 16 jaar gehouden. 
De workshops zijn gratis, meld je 

van tevoren wel even aan via aan-
melden@rhcvechtenvenen.nl. Er is 
een maximumaantal plaatsen be-
schikbaar voor beide workshops.

Handicaptoernooi
Donderdag17 februari speelden de donderdagmorgen spelers van Irene 
Badminton weer het jaarlijkse handicaptoernooi met forse handicaps, 
zoals een heel hoog net, spelen op een halve baan, spelen met oven-
handschoenen of met een hoesje om je racket e.d. Er waren natuurlijk 
ook weer prijzen  en er was veel plezier. Irene Badminton speelt in 
de Kees Boekehal in Bilthoven en wil graag recreatiespelers, jeugd en 
senioren inspireren en stimuleren om meer (of weer) te gaan sporten. 
Voor informatie: mail naar info@irenebadminton.nl.

Tijdens het handicaptoernooi wordt het de spelers moeilijk gemaakt.

Paaskunstmarkt & 
Kunstexpositie Jeugd

Kunst Uit Eigen Provincie ging eind december voor het 
tweede jaar op rij niet door vanwege de Coronamaatregelen. 

Nu het inmiddels allemaal wat anders gaat wil WVT 
kunstenaars uit de eigen gemeente en provincie alsnog in de 

gelegenheid stellen hun kunst te presenteren. 

De kunstenaars kunnen hun kunst aanbieden tijdens het paasweekend 
van 17 en 18 april van 11.00 tot 17.00 uur in het WVT-gebouw aan de 
Talinglaan 10 te Bilthoven tijdens een gratis toegankelijke Kunstmarkt. 
Naast de kunstmarkt is er een kunstexpositie van kinderen. Kunst van 
de allerkleinste kunstenaars van de basisschool Wereldwijs en Het 
Kunstenhuis zal tentoongesteld worden tijdens deze expositie. 

Aanmelden 
Wie als kunstenaar een tafel wil kan zich aanmelden tot 3 maart door 
een bericht te sturen aan kuep@vvsowvt.nl. Indien er meer aanmeldin-
gen zijn dan tafels, worden de tafels toegewezen door middel van lo-
ting.  Voor vragen over de Kunstmarkt & Kunstexpositie Jeugd e-mail 
naar kuep@vvsowvt.nl.



De Oude School
Aan de Burgemeester De Withstraat 31 staat De Oude School. De Historische Kring

D’ Oude School meldt, dat De Oude School één van de oudste gebouwen van 
De Bilt is. De school werd in 1652 gebouwd op grond die bij het voormalige

Vrouwenklooster behoord heeft. Het was lange tijd de enige school van het dorp.
 

De Oude School was ook de woning 
van de schoolmeester/koster. Be-
halve school was De Oude School 
ook de schoolmeesterwoning. En 
aangezien de schoolmeester tege-

lijk ook koster was, kon die woning 
ook kosterswoning genoemd wor-
den. 
De eerste schoolmeester c.q. koster 
was Jan Jansz. Leerhaef. Hij begon 

met een klas van ongeveer 35 leer-
lingen. De laatste leraar die in De 
Oude School heeft lesgegeven was 
G.D. Enderlé. Anno 1844 waren er 
ongeveer 150 leerlingen. Die pas-
ten niet meer in het gebouw en er 
moest een groter onderkomen wor-
den gezocht.

Rijtuigenfabriek
De Biltse school verhuisde in 1845 
naar de verbouwde rijtuigenfabriek 
van Soeders aan de Dorpsstraat 
vanouds Steenstraat, thans num-
mer 25. Dat pand was in 1844 ver-
bouwd tot raadzaal, schoollokaal, 
onderwijzerswoning en cachot. In 
1846 kocht het kerkbestuur van 
de Nederlands-hervormde kerk het 
leeggekomen schoolgebouw en 
vestigde er een bewaarschool in. 
Tot 1873 bleef de bewaarschool 
in het pand gehuisvest. De Oude 
School is in de loop der jaren diver-
se malen uitgebreid en verbouwd. 

Het pand is in 1981-1982 op initi-
atief van de toenmalige Historische 
Stichting Oostbroek en De Bilt ge-
restaureerd. Het bestaat thans uit 
enkele appartementen. Het voorste 
(en oudste) gedeelte ging na 1982 
onderdak bieden aan de Historische 
Stichting Oostbroek en De Bilt. 
Deze Stichting (tegenwoordig Van 
Ewijck Van Oostbroek en De Bilt 
Fonds) heeft de Historische Kring 
D’Oude School (opgericht in 1992) 
de gelegenheid gegeven om het 
pand te gebruiken voor vergaderin-
gen en andere bijeenkomsten. 

Muzieklessen
Er worden tegenwoordig in De 
Oude School o.a. muzieklessen ge-
geven. Al is het dus niet meer een 
school in de normale betekenis van 
het woord, er vinden wel educa-
tieve activiteiten plaats. In de zij-
gevel van het gebouw bevindt zich 
een gevelsteen. Hier op staat te le-
zen: ‘1652 gesticht als eerste Biltse 
school tevens kosters meesters wo-
ning. 1982 hersteld en opnieuw ten 
dienste van de Biltse gemeenschap 
gekomen’.

(Joyce Reimus / OogopDeBilt.nl)
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Belangrijkste functie Forza 
signaleren en agenderen van zaken 

door Guus Geebel

Peter Schlamilch lijsttrekker van Forza De Bilt noemt zijn partij de enige echt lokale partij in de 
gemeente, nu de andere twee zijn samengegaan en een voorkeur hebben uitgesproken voor een 
fusie met Zeist. ‘Forza wil met De Bilt een zelfstandige gemeente blijven en zal annexatie door 

buurgemeenten altijd afwijzen, omdat het bestuur dicht bij de burger moet staan’, aldus Schlamilch. 

Op de lijst van Forza staan 15 kan-
didaten, allen uit De Bilt en Biltho-
ven die door leden en het bestuur 
zijn gekozen. ‘De partij werkt met 
sympathisanten, die allemaal mo-
gen meedenken en meebeslissen.’ 
De inspiratiebron van Peter Schla-
milch is het motto van de partij: 
Dorps, Groen en Veilig. ‘Met dorps 
bedoelen we dat we onze zes ker-
nen grotendeels willen houden zo-
als ze nu zijn. We bouwen voor de 
lokale bevolking op lokale schaal, 
dus geen hoogbouw.
Groen staat voor het behoud van 
het groene karakter, dus geen groen 
vernietigen voor woningbouw of 
windmolens. Veilig spreekt voor 
zichzelf, er moet veel meer toezicht 
en handhaving op straat komen.’

Rust
Forza wil de komende vier jaar de 
gemeente een tijdje met rust laten. 
‘Het lijkt hier wel een bouwput, de 
afgelopen jaren. Dus geen grote pro-
jecten zoals de nieuwe flats rond het 
station, maar kleinschalige bouw-
projecten waar burgers graag wonen. 
Geen windmolens, zonnevelden en 
vinex wijken in de natuur, maar het 
behoud van onze bossen, weilanden 
en plantsoenen. We willen de drei-
gende uitbreiding van de tbs-kliniek 
tegenhouden en de kliniek zelf te-
rugdraaien. Natuurlijk willen we 
de Schapenweide honderd procent 
voor woningbouw bestemmen en 
niet voor bedrijven, zoals D66, GL, 
VVD en CDA willen’

Bescheiden
Peter Schlamilch wil met twee ze-
tels bescheiden zijn over wat er 

van zijn plannen voor de afgelo-
pen vier jaar is gerealiseerd. ‘Onze 
belangrijkste functie is het signale-
ren en agenderen van zaken. Forza 
heeft ontdekt dat de komst van 
de tbs-kliniek in het geheim werd 
voorbereid en heeft dat wereld-
kundig gemaakt, zodat bewoners 
geïnformeerd raakten. Hetzelfde 
geldt voor het megalomane plan 
van de flats rond het station en de 
geheime financiële stukken rond 
het Hessingterrein, dat binnenkort 
door de rechter zal worden beoor-
deeld.’

Actief
‘We zijn zeer actief geweest en 
hebben veel moties en amende-
menten ingediend. Acht moties 
en amendementen werden aange-
nomen. Maar het is vooral onze 
signaalfunctie. We waren als enige 
partij altijd tegen de plannen om 
alle plantsoenen en grasvelden vol 
te bouwen met woningen. Na mas-
saal burgerprotest zijn die plan-
nen van tafel geveegd.’ Heel veel 
moties werden verworpen, maar 
dat zegt volgens Peter Schlamilch 
meer iets over de andere partijen. 
Hij noemt als voorbeeld een motie 
van Forza om geen bedrijven toe 
te staan op de Schapenweide, maar 
alleen woningen. ‘Die motie werd 
door maar twee andere partijen ge-
steund.’ 

Verkiezingsprogramma
Met het motto Dorps, Groen en 
Veilig bedoelt Forza dat de zes dor-
pen van De Bilt echt dorps moeten 
blijven en geen voorstad of buiten-
wijk van Utrecht. ‘Onze inwoners 

houden van onze dorpse, kneute-
rige omgeving en die wil Forza 
beschermen. De plannen voor de 
verbreding van de Soestdijkseweg 
gaan we absoluut tegenhouden, net 
als hoogbouw en nog meer bioche-
mische industrie.’ Peter Schlamilch 
zegt heel veel mails van burgers 
met problemen te krijgen waar hij 
meestal binnen een uur op reageert. 
‘Burgers weten ons massaal te vin-
den, omdat ze weten dat we lokale 
politici zijn met hart voor de zes 
dorpen.’

Samenwerking
‘De samenwerking met andere 
partijen gaat prima. Elke motie die 
wij indienen gaat standaard naar 
de andere partijen met verzoek 
om steun en eventuele wensen. 
Ook proberen we vooraf steun te 
zoeken en doen soms concessies 
om aan wensen van anderen te 
voldoen. Maar we doen natuurlijk 
nooit grote concessies aan onze 
uitgangspunten: Dorps, Groen en 
Veilig. Forza wil zeker deel uit-
maken van het nieuwe college om 
echt iets te veranderen aan de hui-
dige gesloten en schimmige ach-
terkamertjespolitiek. Natuurlijk 
kun je het niet alle burgers naar de 
zin maken, maar probeer in ieder 
geval eerlijk en oprecht te zijn en 
goed naar bezwaren te luisteren. 
Bij de vorige verkiezingen waren 
we de grootste stijger, maar we 
werden maar een half uur uitgeno-
digd in de formatie, wat we erg on-
democratisch vonden. Nu zal dat 
anders zijn. We verwachten mini-
maal vijf zetels te halen en een po-
sitie in het college is dan logisch.’ 

Mails
‘Verbinding en diversiteit zijn mo-
dewoorden, waarvan niemand echt 
weet wat ze betekenen. Nederland 
is groot geworden met eenheid en 
samenwerking, nu is diversiteit op-
eens in de mode. Natuurlijk moet 
iedereen mee mogen doen in de sa-
menleving, maar wel op grond van 
onze waarden en normen, want die 
hebben ons groot gemaakt. Tole-
rantie, vreedzaamheid, geweldloos-
heid, eerlijkheid en respect. Wie dat 
niet onderschrijft heeft bij Forza 
geen plaats.  

Blijkens de vele reacties die we per 
mail binnenkrijgen zijn we erg po-
pulair. Uit een peiling in Bilthoven, 
nu twee jaar geleden, bleek dat er 
veel mensen teleurgesteld waren in 
de grote, landelijke partijen zoals 
CDA, GL, VVD en D66. Ze gaven 
aan naar een lokale partij te willen 
overstappen en dat is ook ons ad-
vies. Gezien de vele steunbetuigin-
gen die we ontvangen zouden we 
minimaal vijf zetels moeten halen, 

misschien zelfs meer. Dat is ook de 
enige manier om de oude politiek 
in De Bilt te veranderen. Weg met 
de schimmigheid, de achterkamer-
tjes en de voorgekookte besluiten. 
Forza gaat naar de burgers luisteren 
en er wat mee doen.’

Campagneactiviteiten 
‘Forza investeert veel in de com-
municatie met de burgers, zoals fly-
eren, advertenties en veel persoon-
lijke gesprekken. Er is vrijwel geen 
inwoner die niet weet wat Forza is 
en waar we voor staan. De kiezer 
kan op ons rekenen na de verkiezin-
gen, want we hebben alleen lokale 
belangen, geen regionale of lande-
lijke. Contact is ook altijd mogelijk 
via info@forzadebilt.nl.

De afgelopen jaren is Forza veel 
in het nieuws geweest. We zijn 
kritisch, recht is recht en krom is 
krom, en daar maak je niet altijd 
vrienden mee. Maar daarnaast zijn 
we een echte bestuurderspartij, die 
collegeverantwoordelijkheid wil 
dragen. Deze verkiezingen bepalen 
onze toekomst, hoogbouw of een 
dorps karakter. Vinex wijken en 
windmolens, of bossen en weilan-
den. Zelfstandigheid of annexatie 
door Zeist of Utrecht. Dat zijn de 
keuzen. Kies daarom lokaal, stem 
Forza!’

Peter Schlamilch, lijsttrekker.

Het gebouw aan de Burgemeester de Withstraat.

Omdat we bijna alles weer mogen
raakt jong en oud weer opgetogen
maar was je demonstrant
dan sta je nu aan de kant
terwijl je toch zo graag wilt betogen

Guus Geebel Limerick
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Te koop aangeboden
Zonnehemel Alisun op voet, 
kantelbaar boven je bed. 
Lekker zacht liggen én een 
kleurtje krijgen. 12 lampen, 
intact, weinig gebruikt. €25,-. 
Tel. 06-22526995

STOKKE wit wieg te vergro-
ten tot 120cm incl 2 matras-
jes, 2 stokke stoelen + baby 
zit €225,- Tel. 030-2286129

Taal en teken van Bert 
Schierbeek €1,-. Tel. 
06-14040516

De Kon-Tiki expeditie van 
Thor Heyerdahl €1,-. Tel. 
06-14040516

Triomf van de Barok €1,-. 
Tel. 06-14040516

Vuurkorf incl. onderplaat 
€9,50. Tel. 0346-218328

Spel Pluk vd Petteflet igst 
€4,50. Tel. 0346-218328

Stofzuiger compact incl. zak-
ken igst €12,50. Tel.0346-
218328

Gluurpop voor het raam, moet 
alleen andere kleding aan. 
€17,50. Tel. 0346-243758

Luchtfoto van Maartensdijk 
in lijst. €15,-. Tel. 0346-
243758

Tijdschriften van brocante 
jaargang 2016. 2017, 2018 
compleet. €10,- per jaargang. 
Tel. 0346-243758

Activiteiten
VINTAGEVERKOOP
Tolakkerweg 50 - Holl. 
Rading
25/2 13-16u - 26/2 10-16u

Fietsen/ brommers
VICTORA E-bike, slechts 4 
maanden oud met 90 km op 
de teller kleur groen, garan-
tie tot okt 2022 alle papie-
ren aanwezig €1700,- Tel. 
06-26118417

Personeel gevraagd
Wie woont er in 
MAARTENSDIJK en wil 
zich inzetten om de bewo-
ners van de DORPSWEG 
wekelijks van De Vierklank 
te voorzien. Een uurtje werk 
op woensdag. Je verdient 
€5,65 per week. Meld je aan 
via info@vierklank.nl of bel 
0346-211992

Zin in VASTE VERDIENSTE 
en een hoop waardering. 
Ga dan De Vierklank bezor-
gen op woensdag bijv op 
de Bachlaan, Handellaan, 
Mozartlaan, Schubertlaan 

en Wagnerlaan €5,10/week. 
Meld je aan via info@vier-
klank.nl of bel 0346-211992

Wie maakt de bewoners van 
de Duivenlaan, Korhoenlaan, 
Oude Brandenburgerweg, 
Pluvierenlaan, Talinglaan 
en Zwanenlaan BLIJ, Woon 
je in de buurt en overweeg 
je een krantenwijk. Wij zijn 
per direct op zoek naar een 
bezorger die wekelijks daar 
de krant wil bezorgen. Je ver-
dient €8,44 per week. Meld je 
aan via info@vierklank.nl of 
bel 0346-211992

Voor HOLLANDSCHE 
RADING zijn we op zoek 
naar een nieuwe bezorger. 
Scholier, 65+ of anders en 
een uurtje over op woensdag? 
Laat het ons weten. Meld je 
aan via info@vierklank.nl of 
bel 0346-211992

HERINTREDERS, school-
verlaters, parttimers, stu-
denten, zzp’ers op zoek naar 
leuke bijverdienste dicht-
bij?  Neem contact op; Gilde 
Personeel, tel. 030-6338672 
of info@gildepersoneel.nl

M A G A Z I J N -
MEDEWERKERS gezocht. 
Leuke verdienste, werk in de 
gemeente. Interesse? Neem 
contact met ons op. Gilde 
Personeel, tel. 030-6338672 
of info@gildepersoneel.nl

Personeel aangeboden
TUINMAN heeft nog tijd. 
Voor al uw snoeiwerk, fatsoe-
neren, voorjaarsbeurt, bestra-
ten enz. Alles is bespreekbaar. 
Altijd vrijblijvende prijsop-
gave. Tel. 06-50660689 www.
hoeree-tuinen.nl

Rommers SCHILDER- en 
Klusbedrijf voor al uw schil-
derwerk, houtreparaties enz. 
Tel. 06-21909500

Betrouwbare huishoude-
lijke HULP aangeboden. 
Referenties beschikbaar. Tel. 
06-84291804

Diversen
Oud ijzer- en metaalafval 
COCK ROSE- Maartensdijk. 
Tel. 06-54967985

Denekamp mooie VAK.
BUNGALOWS
Goede fiets/wandel omgeving
www.twentehuisjes.nl
familie.meinders@yahoo.com
info: 0541-626578 / 0639609666

Wie is er handig met 
ELEKTRONICA en denkt in 
staat te zijn om een elek-
trische MOUNTAINBIKE 
te repareren? Motor reageert 
niet op nieuwe fietscompu-
ter. Uitdaging aangaan? Bel 
06-22526995

www.bijzondereinterieurs.nl
Voor al uw (inbouw)kasten, keukens, bedsteden en interieurs 
op maat.

Zondag (13-2-2022) gespot:
Rode bos met krullend haar op de Groenekanseweg in 
Groenekan. Ik vanaf de Kastanjelaan op de fiets, jij lachte 
vriendelijk, ik nu nieuwsgierig.

Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:
❏  Te koop aangeboden (particulieren woonachtig in het verspreidingsgebied van De Vierklank 

kunnen artikelen tot €  50,00 gratis aanbieden in deze rubriek - zie 1. en 2.)

❏  Te koop gevraagd (u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)

❏  Activiteiten/Evenementen (alleen 1 koloms, u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)

❏  Auto’s/motoren (is de vraagprijs €  50,00 of meer dan moet u voor deze rubriek betalen - zie 2.)

❏  Fietsen/brommers (is de vraagprijs €  50,00 of meer dan moet u voor deze rubriek betalen - zie 2.)

❏  Personeel gevraagd (u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)

❏  Personeel aangeboden (u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)

❏  Diversen (biedt u iets te koop aan onder €  50,00 dan kunt u in  
aanmerking komen voor een gratis plaatsing - zie 1., voor overige zaken geldt 2.)

❏ Cursussen/Trainingen (u moet betalen voor deze rubriek - zie 3.)

1.  niet meer dan twee artikelen per advertentie, niet meer dan 5 regels,  
de prijs moet vermeld worden (n.o.t.k. is dus niet gratis!), 1-koloms advertentie.

2.  1-koloms advertenties met één woord in hoofdletters: voor de eerste drie regels
 €  5,00. Voor elke volgende regel of deel daarvan + €  1,50.
 2-koloms advertenties met een vet gezette kop: voor de eerste 3 regels €  9,50 
 Voor elke volgende regel of deel daarvan + €  2,00.
3. 2-koloms advertentie met vetgedrukte kop, maximaal 450 tekens €  17,50.

*  Nootjes kunnen per mail aangeleverd worden (info@vierklank.nl). Voor betaalde nootjes ontvangt u 
een accept-email waarmee u via Ideal uw betaling vóór plaatsing dient te voldoen. Gratis nootjes max. 
3 per week, max. 3 x herhalen.

Elke letter in een hokje plaatsen en één hokje open laten tussen de woorden. 

1
2
3
4
5
Groenekan De Vierklank, Kon. Wilhelminaweg 461 (inleveren vóór vrijdag)
Maartensdijk Drogisterij van Rossum, Maertensplein 22 (inleveren vóór vrijdag)
E-mail info@vierklank.nl (uiterlijk vrijdag mailen)

Naam  ...........................................................................................................................................

Adres  ...........................................................................................................................................

PC/Plaats  ..........................................................................Tel  .....................................................

Op ’t bankje
De vrouw van zo tegen de vijftig staart voor zich uit met een blik 
die het midden houdt tussen een glimlach en verbazing. Ze zegt 
niets en ik zwijg ook. Om een praatje over het weer te beginnen 
lijkt me niet zo nuttig, want dat voelt ze zelf wel. Erg warm is 
het trouwens niet, hoewel ook weer niet al te koud. Daar kun 
je dus alle kanten mee uit. Toch voel ik dat er wat gaat komen, 
zoveel ervaring heb ik intussen wel. ‘Het was me het ochtendje 
wel’, zegt ze opeens. Het klinkt hard, maar dat komt natuurlijk 
omdat het eerst zo stil was. Ik kijk haar vragend aan, zonder me 
opdringerig nieuwsgierig te tonen, want meestal komt er wel een 
verhaal als je quasi onverschillig doet. ‘M’n ex was vanmorgen 
bij me op bezoek. Ik heb hem vier jaar niet gezien en vond het 
eigenlijk wel goed zo. Hij was natuurlijk altijd wel aanwezig 
zonder er te zijn, want het is toch de vader van je kinderen en 
die hebben nooit tussen hem en mij willen kiezen. Het was wel 
zo dat we op andere tijden naar hun verjaardagen gingen. Daar 
moesten ze altijd rekening mee houden.’ Ik ken wel meer van 
zulke gevallen, maar iedere situatie is natuurlijk anders. Er zijn 
er ook die gescheiden zijn en goede vrienden blijven. ‘Ja, die 
scheiding was een heftige gebeurtenis’, gaat ze verder. ‘Ik kwam 
erachter dat hij er al een hele tijd een vriendin op nahield en heb 
hem meteen de deur uitgezet. Wat was ik woedend. De afwik-
keling ging heel moeilijk en ik had me voorgenomen hem nooit 
meer te willen zien.’ Ze zwijgt en schudt haar hoofd. Het lijkt 
wel een dramaserie en ik begin het scenario al een beetje door te 
krijgen. Ze heeft hem vast weer ontmoet. Ik ben heel benieuwd 
hoe dat gegaan is. Ze zwijgt enige tijd maar dan komt het ver-
haal. ‘Met nieuwjaar stuurde hij opeens een kaartje. Hij schreef 
dat we de strijdbijl nou maar eens een keer moesten begraven. Ik 
wist niet wat ik ermee aan moest. In eerste instantie heb ik het 
tegen niemand gezegd, maar mijn dochter vond het kaartje toen 
ze bij me was en zei dat ze het heel leuk vond en of ik al gerea-
geerd had. Natuurlijk niet en ik ben het ook niet van plan, zei ik 
tegen haar. Ze was duidelijk teleurgesteld en stelde voor samen 
met hem bij mij te komen. Hoewel ik het maar niks vond heb ik 

voor haar uiteindelijk toegestemd en vanmorgen kwamen ze. Hij 
met een grote bos bloemen en mijn dochter met gebak.’ Ik hou 
bijna mijn adem in om haar verhaal niet te onderbreken en wacht 
op de afloop. ‘Was zijn nieuwe vriendin er niet bij’, durf ik voor-
zichtig te vragen. ‘Nee, dat heeft maar een paar maanden ge-
duurd. Als ik eerlijk ben vond ik het nog gezellig ook. Maar wat 
wil je, we waren bijna vijfentwintig jaar getrouwd en dan heb je 
samen toch het een en ander meegemaakt. Afijn, ze zijn een paar 
uur gebleven en we hebben veel herinneringen opgehaald. We 
hebben afgesproken dat we nu gewoon op dezelfde tijd naar ver-
jaardagen gaan, wat het voor de kinderen een stuk gemakkelijker 
maakt. Het geeft me toch een opgelucht gevoel.’ Weer kijkt ze 
met een glimlach voor zich uit. Misschien ben ik wel de eerste 
aan wie ze het verhaal vertelt. ‘Zo, en dan ga 
ik nu naar mijn vriendin. Die zal 
niet weten wat ze hoort, maar 
ik ben toch opgelucht.’ Zo te 
zien opgewekt stapt ze op.

Maerten   

AUTISME SPECTRUM STOORNIS
IN JE PARTNERRELATIE
Als een Autisme Spectrum Stoornis (ass) in je 
gezin wordt geconstateerd realiseer jij je soms 
dat de appel niet ver van de boom is gevallen. 
En dat heeft naast de zorg voor je kind ook 
invloed op en in je partnerrelatie. Herken je 
het gevoel hebben dat je in de relatie er alleen 
voor staat. De impact van ass op je relatie. 
Opnieuw de balans zoeken in de relatie. 
Onbegrip van je omgeving. Kom dan naar 
de contactgroep ‘ass in je partnerrelatie’ om 
samen met andere ’partners van’: ervaringen 
en tips uit te wisselen; elkaar te inspireren 
en te ondersteunen; inzicht te krijgen in 
hoe het werkt in je relatie en gezin. Elke 4e 
donderdag van de maand van 20.00-22.00 uur 
bij Servicecentrum De Bilt, Molenkamp 60.  
Vragen/info: assinpartnerrelatie@gmail.com.

MENS is ook…

Digitaal Café Maartensdijk

Vragen over een mobiel apparaat, zoals een tablet, 
smartphone of laptop of loop je ergens tegenaan? 
Vragen over bijvoorbeeld WhatsApp, een specifieke 
app of instellingen voor e-mail? Kom dan langs in het 
Digitaal Café, vrijdag 25 februari van 14.00 tot 15.30 
uur in Bibliotheek idea Maartensdijk. Vrijwilligers 
van SeniorWeb staan klaar en bieden deskundige 
ondersteuning. In de Bibliotheek is Wi-Fi, zorg dat 
(mobiele) apparaten zijn opgeladen. Deelname is gra-
tis en toegankelijk voor iedereen.
 

Sacrale dansochtend Woudkapel

Als mens zijn we wezens die alleen maar kunnen 
bestaan in verbinding. Sacrale dans is een meditatieve 
dansvorm die ons in staat stelt diverse vormen van 
verbinding te ervaren. Danservaring is niet nodig, het 
gaat om eenvoudige choreografieën. Hilde Debac-
ker (1972) is spiritueel filosofe, compassietrainer en 
sacrale dansdocente. Zondagochtend 27 februari van 
10.30 tot 11.30 uur in De Woudkapel in Bilthoven. De 
bijeenkomst is vrij toegankelijk.
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Bram Steenaart ervaring rijker 
De 21-jarige shorttracker Bram Steenaart heeft zich erg goed vermaakt tijdens de Olympische 

spelen waar hij als reserve mee mocht in de nationale shorttrackploeg. Het was tot aan de 
openingsceremonie spannend of Steenaart mee mocht doen. Alleen bij een positieve Corona 
test, voor de start van het shorttrack programma, zou Steenaart de vervanger mogen zijn.

Er werd niemand positief getest en dus mocht hij het vanaf de tribune bekijken. 

De Westbroeker heeft gelukkig 
veel sporten kunnen bezoeken, zo-
als skiën, snowboarden en uiteraard 
het shorttrack. Hij vertelde dat hij 
4 uur lang moest reizen om bij het 
skiën te komen:  ‘De bergen waren 
2 uur verderop. Het was ook super 
koud’. Gelukkig voor Bram mocht 
hij zelf ook sporten als reserve. Hij 
mocht namelijk wel meetrainen 
met de nationale shorttrack ploeg. 
Steenaart zat apart in een hotel, al-
leen in een kamer net buiten het 
Olympisch dorp. De reserve-rijd-
ster van de nationale shorttrack 
ploeg Georgie Dalrymple zat ook 
in datzelfde hotel. 

Cadeautje
Op zondag 13 februari bezocht 
Steenaart ook de shorttrackwed-
strijd. Voor hem was dit een erg 
bijzondere middag. Hij mocht naast 
de voorzitter van het Internationaal 
Olympisch Comité (IOC) zitten: 
‘Hij wilde graag naast een paar atle-
ten zitten en toen was aan TeamNL 
gevraagd of ze iemand wisten. Na-
tuurlijk wordt dat niet iemand die 
nog bezig is met de wedstrijd, maar 

ik als reserve had alle tijd’, vertelt 
Steenaart. Hij kreeg als cadeautje 
zelfs een gesigneerd horloge van de 
Duitser met de Olympische ringen 
achterop. 

Ervaring
Ook al mocht Steenart niet rijden, 
hij is blij dat hij een ervaring rijker 

is; ‘Het is toch gaaf om zo de Spe-
len mee te maken, al is het als re-
serve. Dat scheelt voor de volgende 
Spelen over vier jaar (die gehouden 
worden in Milaan) waar ik wel in 
actie hoop te komen. De ervaring 
hoe het allemaal loopt, heb ik dan 
al’. 

(Dirk Steenaart)

Shorttracker Steenaart trainend op het Olympisch ijs.  

Wedstrijd FC De Bilt in 78e minuut beslist
De afgelopen twee zaterdagen waren bestemd voor inhaalwedstrijden, zodat alle teams in 

Zuid 1C op 19 februari evenveel wedstrijden gespeeld zouden hebben. Na negen wedstrijden 
stond FC De Bilt op een keurige 4e plaats met 16 punten. Oftewel de aanvoerder van de grote 

middenmoot en op gepaste afstand van de top 3. 

De tegenstander LRC (Leerdamse 
Racing Club) bezette de 8e plaats 
met 12 punten. LRC komt al tien-
tallen jaren uit in de 1e klasse met 
af en toe een jaartje in de hoofd-
klasse. 

De twee ploegen ontliepen elkaar 
niet veel. Bij vlagen waren de 
Leerdammers in de aanval, maar 
daarna volgden goede aanvallen 
van de Biltenaars. In de 20e minuut 
maakte een Biltse verdediger een 
wat onhandige sliding, waardoor de 
keeper de bal niet kon wegtrappen 

en een LRC-aanvaller de bal in het 
lege doel kon schieten. De twitte-
raar had dit bericht nog niet getweet 
of Jesse Oliekan had heel netjes ge-
bruik gemaakt van het ‘minuutje 
van Koos’ en zo stond het dus heel 
snel 1-1. 

Tussen de 20e en de 78e minuut 
gebeurde er heel veel, want beide 
ploegen deden er alles aan om 
deze wedstrijd te winnen. Het spel 
golfde over en weer en er was voor 
het publiek genoeg te genieten. On-
danks de inzet van beide ploegen 

was het voor de keepers niet echt 
lastig, want de verdedigers deden 
hun werk en de schoten op het doel 
werden geblokt of gingen niet tus-
sen de palen. In de 78e minuut werd 
de wedstrijd door een fout van de 
scheidsrechter beslist. Na een rom-
melige situatie met verdedigende 
fouten, had Menno Vink, de Biltse 
keeper, de bal en die werd door een 
LRC-er uit z’n handen gelopen, 
Menno wilde de bal terugpakken en 
de scheids vond dat een reden voor 
een rode kaart en een strafschop. 
Menno moest het veld verlaten en 

LRC benutte de strafschop voor-
treffelijk: 1-2. Hierna probeerden 
de tien spelers van FC De Bilt met 
man en macht om de gelijkmaker 
te maken, maar dat lukt helaas niet; 

een gelijkspel was een terechte uit-
slag geweest in dit boeiende duel. 
Dat het in de blessuretijd ook nog 
1-3 werd, is meer voor de statistie-
ken.

Jesse Oliekan heeft zojuist de gelijkmaker gescoord. (foto Henk Willemsen)

Overstap naar Topkorfbal
Bilthovense Lotte Keuning speelt sinds augustus 2019 niet meer bij Nova,

maar ondanks dat heeft ze nog steeds warme gevoelens voor de club.

Lotte was vier toen ze begon met 
korfballen bij Nova. Ze kwam bij 
de sport toen ze een paar klasgeno-
ten ontmoette in het H.F. Witte Cen-
trum en met hen een training mocht 
volgen. Ze is daarna nooit meer met 
korfbal gestopt. Op die leeftijd en 
voor een langere tijd daarna was de 
Korfbal League iets wat ver weg 
stond. Het zou vet zijn om erin te 
spelen, maar dat was toch niet haal-
baar? Pas toen ze in de senioren 
werd benaderd door verenigingen 
in de omgeving, die haar vroegen 
om bij hen te komen spelen, begon 
ze er meer over na te denken.

Dalto
In augustus 2019 maakte ze de 

overstap naar Dalto in Driebergen, 
maar door een knieblessure zou het 
meer dan een jaar duren voordat ze 
een wedstrijd mee kon spelen. In 
het seizoen van 2020/2021 startte 
ze bij Dalto 2. Dat jaar gebruikte ze 
vooral om weer in te komen, aange-
zien ze toch niet konden promove-
ren of degraderen.
Zaterdag 22 januari stond ze voor 
het eerst in de zaal voor Dalto 1. 
Niet alleen was het de eerste wed-
strijd die ze zou spelen op het 
hoogste niveau, maar ze stond ook 
tegen Marjolijn Kroon, meervoudig 
Nederlands kampioen: ‘Opeens is 
alles anders, want iedereen waar je 
tegen speelt is echt, echt heel goed. 
Je gaat dus ook anders de voorbe-

reiding in’. Ze scoorde deze wed-
strijd zes keer, waardoor ze een 
belangrijk onderdeel van de over-
winning was (27-26)  

Nova
Ondanks dat Lotte nu bij Dalto 
speelt, spreekt ze haar vrienden 
binnen Nova nog steeds regelma-
tig. Bijna wekelijks zien ze elkaar 
nog. Ook proberen ze vaak bij el-
kaars wedstrijden te gaan kijken: 
‘We hebben als team heel lang met 
elkaar gespeeld, echt vanaf de D 
tot en met de A. En ik vind het heel 
erg leuk dat we zo close waren al 
die tijd, maar ook nu nog steeds. Ik 
waardeer hun steun dan ook echt 
heel erg. Ik vond het best wel span-

nend om te zeggen dat ik naar Dalto 
toe zou gaan, want hoe reageren ze 
erop? En dan heb ik mijn debuut 
gehad, en dan krijg ik appjes en 

ze willen komen kijken. De bood-
schap die ik aan hen wil geven is 
dat ik hun steun en interesse heel 
erg waardeer’.  (Luuk Wilhelm)

Lotte viert haar doelpunt. (foto Hans Bömer)

Winst voor SVM 1
Eindelijk was er weer publiek aanwezig bij SVM in 

Maartensdijk. Ondanks de felle start leek het wel of de spelers 
hierdoor wat zenuwachtig waren. Het spel was even rommelig, 

maar er was direct wel een veldoverwicht met kansen. 

In de 11e minuut kopt Tycho naast de kruising, 5 minuten later staat 
Jordi, na geklungel in de verdediging bij SV Vechtzoom, plots oog in 
oog met de keeper maar plaatst de bal naast. Na 23 minuten is het raak: 
Een strakke pass vanaf links van Danny wordt door Mike direct afge-
rond. Vijf minuten later is het al 2-0 na een benutte strafschop door 
Tycho voor een handsbal in de zestien.

Rust
Na rust start SV Vechtzoom met hoog druk zetten. SVM zakt iets ver-
der terug en loert op een counter: In minuut 53 sprint Jordi tussen 2 
verdedigers op de goal af, maar stuit op de keeper. Na 2 wissels neemt 
SVM het initiatief weer over en door het felle jagen van o.a. Sam Bec-
kers ontstaan er weer kansen, waardoor Elio in minuut 73 de 3-0 binnen 
kan prikken na een knappe aanname op de borst. Verdedigend wordt er 
weinig weggegeven, Keeper Max keert stijlvol een vrije trap en Elio 
blokt risicovol een schot. Daardoor staat er na 90 minuten een ver-
diende 3-0 op het scorebord. (Ronald de Valk)

De 2-0 ontstaat na een strafschop van Tycho.



Niet te verteren 
Rond deze tijd keren ooievaars weer terug op hun hoge nest op het dak 
of in de boom. Hun aantal in Nederland is de afgelopen jaren behoorlijk 
gestegen. Met het uitblijven van kou in de winter gaat ook een groeiend 
aantal niet meer op trek. Zij klitten samen, zwerven over kale akkers en 
weilanden waar ze een karig kostje bij elkaar harken.

Over het algemeen hebben vogels onderweg geen tijd om voedsel te 
verteren. Ze zoeken, zien en pikken wat van hun gading is, maar daarna 
is het vlot wegwerken en wegwezen. Hun spijsverteringsstelsel is daar 
uitstekend op ingericht. Verteren doen zij in rust, op een veilige plek. 
Ook de ooievaar slikt z’n voedsel in één hap door en slaat het op in de 
krop, een verwijd deel van de slokdarm. Later gaat het voedsel naar de 
kliermaag, waar het door enzymen wordt afgebroken. De spiermaag 
tenslotte kneedt onverteerbare res-
ten tot een bal, door de slokdarm 
terug gestuwd en uitgespuugd als 
braakbal. Normaal gesproken be-
staan die ballen uit haren, tandjes 
en schedeltjes van muizen, nagels 
van de mol, schildjes van kevers 
of scharen en staarten van de ri-
vierkreeft. Restanten van een rant-
soen dat is aangepast aan de om-
standigheden. 

Maar inmiddels blijkt overduide-
lijk het effect van de slordige mens 
op de natuur. In de braakballen on-
der het nest op onze schoorsteen 
ontdek ik wat men zoal laat slin-
geren. Glas, plastic dopjes, touw 
en onlangs zelfs postbode elastiek! 
In 2019 werd een ooievaar in de 
buurt van Utrecht gevonden met 
een buik vol elastieken. Nat glan-
zend in het veld zag hij ze wel-
licht aan voor regenwormen. Dit 
slachtoffer ligt nu als curiositeit 
in het Natuurhistorisch Museum 
in Rotterdam, maar is helaas geen 
uitzondering. Elastieken in de na-
tuur, verloren door een slordige 
postbode of is het meer? 

Ooievaars worden in volksverha-
len gezien als expert in het bezor-
gen van kinderen. Zou deze zich 
hebben gemeld bij PostNL om de 
werkdruk te verminderen? Dan 
heeft ‘ie zich toch zeker verslikt 
in de opdrachten. Niet te verte-
ren. 

(Karien Scholten)

In haiku:
Vreemd rekbaar rantsoen
Vormt een levend dilemma
Niet te verteren
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advertentie

“Wat schaft de pot?”
Woe.
23-2
Do.
24-2
Vr.

25-2
Za.

26-2
Zo.

27-2

‘Blanquette de veau’: 
romige kalfsstoof

met aardappel

Gebakken zalmfilet 
met peterseliesaus 

en friet

Portobello met 
geitenkaas en friet

Wo / Vr
€ 13,50

Za / Zo
€ 15,00

Woe.
2-3
Do.
3-3
Vr.
4-3
Za.
5-3
Zo.
6-3

Gebakken 
eendenborstfilet met 

sinaasappelsaus

Gebakken kabeljauw 
met Thaise saus

‘Chili sin carne’

Wo / Vr
€ 13,50

Za / Zo
€ 15,00

Toetje van de week: Lemon
merengue-pie met slagroom € 5,50

Groenekanseweg 168 | Groenekan
0346 - 218821 | info@naastdeburen.nl

Groenrenovatie
verontrust inwoners

door Henk van de Bunt

Eind 2020 is de groenrenovatie in De Bilt voor de periode tot in 2024 van start
gegaan in woonwijk De Leijen in Bilthoven. Inwoners werden te laat geïnformeerd

door de gemeente maar beterschap werd toen toegezegd. Wel was er tevredenheid bij
inwoners door de bloemrijk bijenvriendelijke bermen, die werden aangelegd. 

Hoe anders was het vanaf 14 febru-
ari dit jaar. Een grote graafmachine 
kwam voor vele omwonenden on-
verwacht en onaangekondigd plant-
vakken aan de Berlagelaan afgra-
ven, tot vlak bij oude eikenbomen 
waarvan de wortels en het omrin-
gende ecosysteem werden vernield. 
Enkele inwoners wisten dit onheil 
nog net te voorkomen door direct 
adoptie van groen bij de gemeente 
aan te vragen. 

Voorgeschiedenis
Op 10 november 2020 kreeg 
Wijkraad De Leijen van de ge-
meente een plan ‘Groenrenovatie 
De Leijen’ voor de periode 2020 
-2024. De Wijkraad maakte bij de 
start ervan direct bezwaar tegen het 
late tijdstip van de informatie maar 
ook vanwege de niet te lezen klei-
ne letters. Plotseling bleek vorige 
week de planning van de gemeente 
te zijn veranderd doordat activitei-
ten voor 2024 nu vervroegd wer-
den uitgevoerd. Wijkraadvoorzitter 
Ebbe Rost van Tonningen voelde 
zich overvallen en wendde zich di-
rect tot het College van B&W. Hij 
vroeg deze activiteiten onmiddel-
lijk te staken. Het antwoord van de 
gemeente was dit weekeinde nog 
niet bekend, ondanks de toezegging 
binnen enkele dagen te reageren. 

Te laat
Door navraag werd geconstateerd 
dat alleen direct aanwonenden van 
de te renoveren plantvakken enige 

informatie kregen van de uitvoeren-
de aannemer namens de gemeente 
De Bilt, vlak voor de werkzaam-
heden begonnen. Op de achterkant 
van het A4-tje stond een kaart met 
locaties en toelichting, die zelfs 
met een vergrootglas niet te lezen 
waren. De bestaande werkgroep in 
de Leijen voor biodiversiteit kwam 
direct in actie door per app te waar-
schuwen voor wat er gaande was. 
De teleurstelling van inwoners was 
niet mis te verstaan: ‘We waren het 
totaal niet eens met de plannen en 
hebben dat ook laten weten’. ‘We 
voelen ons compleet overvallen’. 
‘Ik word hier echt heel verdrietig 
van’. ‘Heel treurig’. ’Hoe kan een 
gemeente die er voor ons allemaal 
is, dit soort dingen doen’. ‘In de 
borders zaten allemaal vogels’. ‘De 
plannenmakers van de gemeente 
weten niet wat biodiversiteit is’. 
‘Adopteren is de enige manier om 
groen te redden, want de renovatie-
plannen zijn in beton gegoten’. 

Interviews  
‘De gemeente heeft het over dorps-
dialogen, maar dit is een overval.’ 
Enkele inwoners vertellen erover, 
zoals Jos van de Tempel, van de 
Prunuslaan, die hier al 30 jaar 
woont: ‘Ik ben hier komen wonen 
mede wegens de ruime opzet van 
de groene wijk met bosplantsoe-
nen, die aansluit bij het bos, dat hier 
vóór de woningbouw bestond. Bij 
dit woongebied wisten bewoners 
van zo’n 20 woningen, grenzend 

aan de groenstrook, de handen in-
een te slaan en hebben de groen-
vernieling kunnen voorkomen door 
een grote strook langs de Berlagel-
aan en langs de zijstraten te adop-
teren. Het ziet er daar geweldig 
uit en biedt een groot woongenot 
voor zowel dieren, de planten en 
de aanwonenden. In de bosschages 
vliegen wel 25 soorten vogels rond. 
Heel bijzonder. Helaas maakt de 
gemeente geen verschil tussen een 
bosplantsoen in een jaren gegroeid 
ecosysteem en een gewoon plant-
soen’. 
Inge Kerkhoven woont aan de Ie-
penlaan in een huurhuis met direct 
uitzicht op het groen. Zij heeft 13 
jaar op een huurhuis moeten wach-
ten en was 3 jaar geleden dolblij 
met deze woning met een fraai 
groen uitzicht. De onverwachte 
ingreep van de groenkaalslag was 
voor haar letterlijk uitzichtloos. 
Wat er voor in de plaats komt is o.a. 
grasveld. Zij wijst op dieren die 
hier voorkomen vanuit het aanwe-
zige bosranden: egeltjes, ringslan-
gen, eekhoorns, padden, salaman-
ders en kikkers. 

Wijkraad
Groenkenner Johan L’Honoré Na-
ber met een brede tuinbouwach-
tergrond mist bij de gemeente de 
kennis om de samenhang tussen 
groenstructuur en wonen te waar-
deren: ‘Biodiversiteit vraagt een 
brede kennis om niet verder af te 
breken. Wat is dan logischer om in-
woners te betrekken, bijvoorbeeld 
de hier wonende biologe? De forse 
graafmachines gaan door. Elke dag 
telt. Het enige redmiddel is nu di-
rect groen adopteren, waartoe door 
enkele inwoners razendsnel is be-
sloten. De bewoners hebben uit-
gebreid tijd geïnvesteerd om met 
de gemeente mee te denken en dat 
werd van beide kanten gewaar-
deerd. Maar het was nu slikken of 
stikken. De gemeente heeft een par-
ticipatienota maar houdt zich daar 
zelf niet aan. Een belangrijk thema 
in de verkiezingsstrijd’? 

Verkiezingen
De Wijkraad De Leijen vraagt alle 
politieke partijen, die meedoen aan 
de gemeenteraadsverkiezingen, 

een commentaar van maximaal 70 
woorden te sturen naar de Wijkraad 
p.a. info@wijkraaddeleijen.nl. De 
vraag is hoe zij denken de biodiver-
siteit in De Bilt te stimuleren waar-
bij al of niet kan worden gereageerd 
op dit artikel over groenrenovatie in 
De Leijen. De reacties inzendingen 

moeten uiterlijk 25 februari in het 
bezit zijn van de Wijkraad. In over-
leg met de redactie van De Vier-
klank zullen deze – in ieder geval 
in ongewijzigde vorm – in een ko-
mende uitgave van De Vierklank in 
volgorde van binnenkomst worden 
gepubliceerd. 

De wijkraad staat in februari 2022 bij de kaalslag.

De wijkraad in april 2021 in de groene wijk.

Werken in het Van Boetzelaerspark
Zaterdag 26 februari is er weer een werkochtend in het Van Boetzelaerspark; alweer de 64e 

en zoals gebruikelijk van 9.30 t/m 12.30 uur. De start is met koffie en er is ook een tussentijdse 
pauze. Gevraagd wordt zich vooraf aan te melden en de eigen handschoenen mee te nemen. 

 
Ook dit jaar doen de Vrienden van 
het Van Boetzelaerpark weer mee 
aan de landelijke vrijwilligers-
dag NLdoet van het Oranjefonds. 
De twee voorgaande jaren kon-
den helaas geen doorgang vinden 
vanwege Covid-19. Wanneer ie-
mand die dag ook mee wil doen 
dan is dat meer dan welkom.  
Het van Boetzelaerpark in De Bilt 

voorziet al bijna een eeuw in een 
enorme behoefte. Zeker in de coro-
na-tijd is het park veel bezocht; als 
ontmoetingsplek of zo maar voor 
een wandelingetje. Deze plek heeft 
onderhoud nodig, maar door de 
coronamaatregelen kon dat de af-
gelopen 2 jaar vaak niet doorgaan. 
Daardoor is er een behoorlijke ach-
terstand ontstaan.

Iedereen is welkom op zaterdag 12 
maart, met tuinhandschoenen en 
goede zin. Ook nu is de start met 
koffie. Daarna wordt in groepjes - 
begeleid door een van de Vrienden 
- gewerkt met snoeien, schoonma-
ken en wieden. Met een gezamen-
lijke lunch wordt rond 13.00 uur de 
NL-doet-dag beëindigd. Aanmel-
den kan via de site van NL-doet.
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