
De Statencommissie Ruimte, Groen 
en Water behandelde maandag 6 april 
in Houten de notitie Beleid Golf-
banen. Inspreker Wim van Schaik 
van de Stichting Brigida gaat in op 
de cultuurhistorische waarde van het 
gebied waar de gemeente De Bilt een 
golfbaan wil aanleggen. Hij noemt 
de risico’s die er zijn als de belang-
stelling voor golfen afneemt. Ook 
de agrarische waarde van het gebied 
dreigt daardoor verloren te gaan. ‘Een 
golfbaan wordt door de eigen eisen 
die deze sport stelt nu eenmaal een 
Tele Tubbie landschap. De stelling 
dat men een slagenlandschap en een 
coulissen landschap intact kan hou-
den bij de aanleg van een golfbaan, 
behoort tot de categorie krokodil-
lentranen.’

Dierentuin
Ad Vrijsen spreekt in als burger van 
de gemeente De Bilt. Hij stelt dat 
beoefenaars van de golfsport niet 
meer gebonden zijn aan hun woon-
plaats. ‘De nieuwe generatie golfer 
bindt zich minder aan een specifieke 
golffaciliteit, maar gaat juist op pad 
om verschillende locaties te bespelen. 
Waar elke gemeente een zwembad, 
tennisbanen en voetbalvelden heeft, 
hoeft daarom niet elke gemeente een 
eigen golfbaan te hebben. Net zoals 
niet elke gemeente een eigen pretpark 
of een eigen dierentuin hoeft te heb-
ben.’ Vrijsen is van mening dat de 
discussie over de golfbaan in Prinsen 
West voorkomen had kunnen worden 

als de provincie al een jaar geleden 
aangeven zou hebben dat de locatie 
om diverse redenen niet haalbaar is. 
‘Maar hoe meer de gemeente doet, 
hoe lastiger het voor haar zal worden 
om er op terug te komen.’

Landbouw
Ton Meijer van de Dassenwerkgroep 
Maartensdijk gaat in op de fauna in 
het gebied, in het bijzonder de das-
sen. ‘Het beheer van de bespeelbare 
delen van een golfbaan is gericht op 
het onderdrukken van de regenworm-
populaties en andere bodemfauna. 
Daartoe wordt de bodem zuur gemaakt 
en arm aan organische bestanddelen. 
Op de overige delen van een golf-
baan zijn vrijwel geen regenwormen 
voor dassen beschikbaar, omdat de 
vegetatie te hoog groeit en de bodem 
verschraalt. Datzelfde geldt voor de 
'nieuwe natuur' die men vaak voorstelt 
naast de aanleg van een golfbaan. Te 
schrale grond en te hoge vegetatie.’ In 
een primair voedselgebied is onthef-
fing van de Flora- en faunawet niet 
mogelijk.

Edwin Plug vertegenwoordigt het 
Platform Geen Golfbaan Maartens-
dijk. Hij voert aan dat wel steeds 
gesuggereerd wordt dat golf de snelst 
groeiende sport van Nederland is, 
maar dat onverdachte cijfers aan-
geven dat de groeiperiode achter de 
rug is. Hij constateert dat binnen 
de gemeente al vier golfcapaciteiten 
bestaan. Hij noemt Prinsen West te 
waardevol om er een golfbaan te rea-
liseren. ‘Maar liefst 80 hectare land-
bouwgrond dreigt verloren te gaan. 
De voorzitter van de LTO geeft aan 
dat de agrarische sector diverse malen 
heeft aangegeven dat de goede land-
bouwgronden daar hard nodig zijn 

om hun bedrijven te kunnen blijven 
uitoefenen.’ 

Duidelijkheid
Gedeputeerde Bart Krol stelt dat het 
provinciaal beleid is om in beginsel 
geen golfbanen in landelijk gebied 2 
toe te staan. Een andere reden is dat 
een ontheffingsvoorwaarde Faunawet 
in dit geval, alleen al vanwege de 
das, het voor de provincie onmoge-
lijk maakt aan een golfbaaninitiatief 
mee te werken. Als antwoord op de 
vraag hoe het kan dat dit initiatief 
dan zo lang heeft gelopen zegt hij: 
‘Het staat de gemeenten natuurlijk 
vrij, ondanks dat we ze drie keer per 
brief geschreven hebben dat het niet 
mag, om toch een golfbanendiscussie 
te voeren met hun gemeenteraden. 
Dat gebeurt niet zozeer in De Bilt 
maar wel in Woerden op dit moment.’ 
Krol wil helder maken dat de provin-
cie vanaf de eerste contacten met de 
gemeente De Bilt uitermate kritisch 
is geweest over de locatie zoals die 
door de insprekers is genoemd. In de 
beraadslagingen wordt ingegaan op 
de regionale behoefte aan golfbanen. 
Er moet gekozen worden voor de 
meest geschikte plek, net als dat geldt 
voor bedrijventerreinen. 

De meerderheid van de commis-
sie is tegen golfbanen in landelijk 
gebied 2. Gedeputeerde Krol con-
cludeert dat het provinciaal 'beginsel 
nee' in landelijk gebied 2, moet wor-
den aangescherpt tot 'nee' in landelijk 
gebied 2. ‘De gemeenten hebben er 
belang bij dat het voor provinci-
ale staten volstrekt helder is hoe ze 
omgaan met landelijk gebied 2.’

Volgens het aanwezige gemeente-
raadslid Dé siré e Schmalschlä ger 

(GroenLinks& PvdA) is het onder-
zoek naar de wenselijkheid van een 
golfbaan in De Bilt nu nog belangrij-
ker geworden, omdat duidelijk is dat 
het op deze locatie niet mogelijk is. 

‘De golfclub zal moeten zoeken naar 
een andere locatie en als blijkt dat er 
geen draagvlak is voor een golfbaan, 
is de zoektocht naar een locatie voor 
eens en altijd afgesloten.’
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DE JONG &  GREVEN
m a k el a a rdi j  o / g

Dorpsweg 82 Maartensdijk  
T 0346-211813

www.dejong-greven.nl

 Restaurant

Noodweg 35, 1213 PW Hilversum
035-5771267 www. restaurantfloyds.nl

Maertensplein 24, 0346 - 21 13 90

Maertensplein 33  0346 - 21 37 11

Meijers en Zn B V
I nstallatiebedrijf
G as- Water- CV en
O nderhoud
S anitair installaties
Loodgieterswerk- dakwerk

G roenekan 0346 -  21 12 91

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, T 0346-212378

P rovincie geeft golfbaan geen ruimte
door  G uu s G eebel

‘ Het is misschien wel goed als reactie naar de insprekers toe, dat het standpunt van de provincie Utrecht 
tot op heden altijd naar de gemeente De B ilt geweest is, dat om al die redenen die u net zelf zo mooi in beeld 
gebracht hebt, wij geen medewerking zullen verlenen aan een golfbaan op die locatie. Dit omdat een aantal 

elementen strijdig met provinciaal beleid is’ , aldus gedeputeerde B art K rol nadat vier insprekers hun 
bezwaren tegen de locatie P rinsen West kenbaar hebben gemaakt.

op pagina 14 en 15

E xtra bijlage 
" College op koers"  

in ' t hart van De Vierklank

N estvariant

N i euw e bew one rs bi j  T rans por tbedri j f  v an K eul en i n W estbroe k .

v .l .n .r . A d V ri j sen, E dw i n P l ug, T on M ei j er en W i m  v an Sc hai k .

G ranaat gevonden
In een weiland langs de Nieuwe Weteringseweg, tussen Groenekan en 
Maartensdijk is afgelopen zondagmiddag een granaat gevonden. Een hob-
byist met een metaaldetector was op de granaat gestuit. 

De explosievenverkenner van de politie heeft de granaat bekeken. In over-
leg met de Explosieven Opruimingsdienst is de granaat veilig gesteld en 
van de vindplek gehaald. 
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P aasviering 
in de

G roenekanse 
B oskapel

Op zondag 12 april (1e Paasdag) 
werken leden van het voormalige 
‘Shakespearekoor’ (zomer 2008 
fort Ruigenhoek) mee aan de 
Paasviering in de Boskapel aan 
de Grothelaan. De viering begint 
om 10.30 uur en het thema van de 
dienst is: ‘De crisis overwonnen’. 
Het ‘Muze-ensemble’ wordt geleid 
door Jopje Bakker. Michiel Plomp 
speelt trompet en Klaas van Bog-
gelen orgel. Voorganger is ds. Piet 
Pannekoek.

O ud papier
Maartensdijk
Korfbalvereniging Tweemaal Z es 
haalt zaterdag 11 april oud papier 
op in Maartensdijk. De papierwa-
gens gaan om 9.00 uur rijden. U 
wordt verzocht het goed gebun-
delde papier tijdig aan de weg te 
zetten.

G roenekan
Op zaterdag 11 april haalt het 
Rode Kruis afdeling Maartensdijk 
weer oud papier op in Groenekan, 
inclusief Nieuwe Weteringseweg, 
Voordorpsedijk, Ruigenhoeksedijk 
en Achterweteringseweg. U wordt 
verzocht het papier vóór  9.00 uur 
gebundeld of in dozen aan de weg 
te zetten.

‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

voor Maartensdijk en O mstreken
A ls het gaat om een perfect verzorgde  begrafenis 
of crematie voor alle gezindten

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

G especialiseerd 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

26 oktober 1923 31 maart 2009

weduwe van Dirk Kramer

Na een moedig gedragen langdurige ziekte hebben wij afscheid moeten 
nemen van onze moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

 Jos en Sonja Kramer - Klok
 Leandra
 Pauline en Ron, E l y sa, F ay th

 Wim (†)  en Ria Kramer - Verbeek
 Esther en Pascal
 René  en Mascha
  
 Arris (Harry) en Thea Kramer - Slats

 Diana en Henk Addinga - Kramer
 Sandra en André , N i el s, E v a

 Erik en Rië lle
 Remco

 Erik en Tina Kramer - de Lange
 Steven
 Robbert

Correspondentieadres:
J. Kramer
Van Alphenstraat 14
3615 AJ  Westbroek

De teraardebestelling heeft dinsdag 7 april plaatsgevonden op de 
Ned. Hervormde begraafplaats te Maartensdijk,

O nz e spe c i al e dank  gaat  ui t naar  he t v erz or ge nd pe rsone el  v an 
Di j c k stat e i n M aar tens di j k .

A lida K ramer -  van der B or

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden 
van B en van Leusden op vrijdag 3 april.
Ben heeft als enthousiast lid van de vereniging jarenlang een actieve 
bijdrage geleverd in het bestuur als penningmeester.
We zullen ons Ben herinneren als een conscië ntieus man, met een grote 
passie voor het zingen en het welzijn van de vereniging.
Onze gevoelens van medeleven gaan uit naar Karin, de kinderen en 
naaste familieleden. 

Algemeen Z angkoor Maartensdijk

* Utrecht, 19-7-1933  † Utrecht, 3-4-2009

† 

Tot ons grote verdriet is na anderhalve week van pijn en strijd toch nog 
rustig overleden mijn lieve partner, onze sterke, trouwe en behulpzame 
(schoon)vader, opa en Ben. We zullen hem vreselijk missen, maar zijn 
dankbaar dat hij geen leven hoefde te leiden waarin hij er, zoals hij heeft 
gezegd, “zelf niet meer bij zou zijn”.

echtgenoot van Miep Ritzer †
partner van Karin Rahlenbeck

 Karin Rahlenbeck

 Anja van Leusden en Erik Borgman 
  K y ra e n M i c hal  
 Erika van Leusden
 Hans van Leusden en Diana van Leusden-van ter Meij
 Guus van Leusden
 en de kinderen en kleinkinderen van Karin

Correspondentieadres:
Tap Uitvaartzorg
t.a.v. Familie van Leusden
Postbus 48, 3720 AA  Bilthoven

Er is gelegenheid tot afscheid nemen van Ben op woensdag 8 april van 
20.30 tot 21.15 uur in rouwcentrum Tap, Soestdijkseweg-Z uid 265,
3721 AE Bilthoven.

De uitvaart vindt plaats op donderdag 9 april om 13.30 uur in de
Sint Maartenkerk, Nachtegaallaan 40, 3738 EB Maartensdijk. 
Aansluitend begraven wij Ben op de r.k. begraafplaats St. Barbara, 
Prinsesselaan 2, 3583 GZ  Utrecht.

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren.

B ernardus van Leusden

* 26 augustus 1917  -  † 2 april 2009

Bedroefd, maar dankbaar dat een langer lijden hem bespaard is gebleven, 
geven wij u kennis van het overlijden van mijn man, onze vader, 
schoonvader, grootvader en overgrootvader

 Gonny Laban - Hekkelman

 Peter en Huda
  Y aralisa, Anneloor

 Vé ronique
  Emilie, Marily

 Tilleke en Peter
  Joost, Anneke, Julia

 Miekje en Dennis
  Tim, Daan, Kari

 Erik en Kitty
  Floor, Maarten

 en de achterkleinkinderen Jelle,
 Emma, Danië l, Isa en Suzanne

 Annelies en Mario
  Floriano, Flavio

De Hooghlaan 2, flat B8
3723 GS  Bilthoven

De c rem a ti epl ec ht i ghe i d he ef t di ns dag 7 apr i l  j l . pl aat sge v onde n
 i n c rem at or i um  Den e n R us t te B i l thov en.

Martinus P ieter Cornelis Laban

23 juni 1927 5 april 2009

“Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde.
Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten,
ik leverde ‘t bewijs van mijn bestaan.
Omdat, door het verleggen van die ene steen,
het water nooit dezelfde weg zal gaan.”

 Tjitske Wanrooy - Mast
 Japke en Richard
  Remi en Iris
 Fokke

Koningin Julianalaan 33
3738 VA Maartensdijk

Wout is thuis opgebaard, alwaar geen bezoek.

Wij nodigen u uit de crematieplechtigheid bij te wonen 
die plaatsvindt op vrijdag 10 april om 16.30 uur

 in crematorium ‘Den en Rust’, Frans Halslaan 27 te Bilthoven.

B l oe m enadr es:  T ap U i tv aar tz or g, Soe stdi j k sew eg- Z ui d 265, B i l thov en

Wout
Wouter Adriaan Wanrooy
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Geboren
31 maart 2009

S tey n Lucas
Z oon van Jan en Danië lle Riemer

broertje van Marit
Merellaan 29
Maartensdijk



Op 3 en 4 april was het weer zover. In 
de huiskamer hadden zo’n vijftig toe-
hoorders zich verzameld om te horen 
wat de uitvoerenden dit jaar op het 
programma hadden gezet. Z e werden 
niet teleurgesteld. Ieder jaar zoeken 
de deelnemers elkaar eind augus-
tus op, vertelt woordvoerder Harry 
Meussen die zelf saxofoon speelt. Z e 
komen uit Westbroek maar ook uit de 
omgeving. De gemiddelde leeftijd is 
veertig jaar. Samen wordt er gebrain-
stormd over de komende uitvoering. 
Er worden keuzes gemaakt welke 
stukken door wie worden uitgevoerd. 

Dat gebeurt in wisselende samenstel-
ling, als solist met begeleiding, als 
duo, als trio of in andere combinaties. 
Hierna worden de stukken met elkaar 
geoefend. 

P rogramma
Gedurende de winter blijven de muzi-
kanten elkaar regelmatig opzoeken 
en laat men horen wat het resultaat 
is. Men becommentarieert, bespreekt 
en geeft elkaar aanwijzingen over de 
muzikale prestaties. Er is echter geen 
leider van het geheel. Uiteindelijk 
wordt een keuze gemaakt welke stuk-

ken op het programma van het huis-
concert komen. Daarbij wordt er naar 
gestreefd om het geheel niet langer 
te laten duren dan twee uur. Uitge-
nodigd voor het huisconcert worden 
bewoners van de Kerkdijk van het 
laatste gedeelte terwijl de uitvoe-
renden zelf ook familie en vrienden 
inviteren. Er is zelfs een echte gene-
rale repetitie voordat de uitvoeringen 
plaatsvinden. 

Verrassende combinaties
De grote huiskamer is door de familie 
van der Toom voor deze gelegen-
heid ontruimd. De muzikanten heb-
ben behalve hun instrumenten ook 
stoelen meegenomen en de vloer is 
bedekt met platen bouwmateriaal om 
de marmeren ondergrond te bescher-
men. Het is als steeds weer een 
afwisselend en boeiend programma, 
met soms verrassende combinaties. 
We horen behalve de zangstemmen 
ook violen, piano, cello, dwarsfluit, 
accordeon, trombone en saxofoon. In 
een vlot tempo wordt het programma 
afgewerkt. Soms gaat er wel eens wat 
mis. De artiesten zijn best een beetje 
gespannen en opgelucht als ze hun 

aandeel geleverd hebben. Maar altijd 
is te merken wat een plezier ze bele-
ven aan het samen musiceren en hoe 
leuk ze het vinden dat te laten horen 
aan de bezoekers die zonder uitzon-
dering geboeid toeluisteren. 

Luidruchtig einde
Het overwegend klassieke programma 
bestaat uit nummers van diverse com-
ponisten, van Mozart tot Weil en van 
Debussy tot Grimes. We horen dus 
zowel modern als oud klassiek. Tot 
slot spelen en zingen de uitvoerenden 
gezamenlijk nog ‘Moon of Alabama’ 
van Kurt Weill/ Bertolt Brecht, door 
é é n van de zangers gekwalificeerd 
als ‘ketelmuziek’. Het betekent het 
luidruchtige einde van een even boei-
ende als verrassende avond. Volgend 
jaar vindt het huisconcert voor de 
tiende keer plaats. Dan moet er toch 
iets bijzonders gebeuren, vindt Harry 
Meussen. Maar eigenlijk wil men 
deze formule ook niet wijzigen want 
dat is juist het bijzondere van dit 
initiatief. Wat het gaat worden blijft 
derhalve nog een vraag. Maar dat die 
tiende keer er aan gaat komen lijdt 
geen twijfel.

Op 30 oktober van het vorige jaar is 
tijdens een speciale vergadering van 
de gemeenteraad het COT-rapport 
besproken over de toedracht rond 
het incident met de bunker. Na het 
incident is de bunker in beschadigde 
staat blijven staan. De raad heeft het 
college opdracht gegeven te laten 
onderzoeken wat - gegeven de situ-
atie - de beste optie is voor de restan-
ten van de bunker. Daarbij is besloten 
om alle opties te onderzoeken; van 
volledig slopen van de resten van de 
bunker tot en met het volledig laten 
staan, ingepast in het landschap. Bij 
alle opties is in kaart gebracht wat de 
mogelijke gevolgen zouden zijn op 
financieel/ economisch, ruimtelijk en 
maatschappelijk gebied. Het rapport 
is vorige week door bureau Tauw aan 
het college aangeboden. Z oals afge-
sproken informeerde het college eerst 
de omwonenden, voordat de gemeen-
teraad een besluit neemt over de res-
ten van de bunker. Daarom vond voor 
omwonenden er op dinsdag 7 april jl. 
een informatieavond plaats. 

R apport
In het rapport worden de mogelij-
ke oplossingsrichtingen, in de vorm 
van varianten, uitgewerkt. Er zijn 
vijf oplossingsrichtingen naar voren 
gekomen, varië rend van ‘niets doen’ 
en/ of inpassen in het toekomstige 

landschap tot het geheel verwijde-
ren van de bunker. Daarbij wordt 
in de sloopopties, zowel traditioneel 
als door middel van explosieven, 
onderscheid gemaakt in de sloop van 
het bovengrondse deel en het gehele 
complex. Verder wordt de variant 
‘niets’ doen gesplitst in drie separate 
varianten. In totaal worden dus negen 
varianten onderscheiden. Tauw advi-
seert om de sloopvariant met behulp 
van explosieven voor de bovenbouw 
van de bunker te kiezen. 

B ilts B elang
De lokale politieke partij Bilts Belang 
heeft zich ingespannen om de cultuur-
historische waarde van de bunker mee 
te laten wegen. Fractievoorzitter Ebbe 
Rost van Tonningen: ‘In de opdracht 
aan Tauw is in de te onderzoeken 
varianten niet meegenomen de optie 
van hergebruik en in het bijzonder het 
aanvragen van een monumentensta-
tus. Wethouder Ditewig had op basis 
van vragen in de Raad toegezegd dat 
deze optie wel zou worden meegeno-
men. De cultuurhistorische waarde 
wordt wel vermeld en erkend in het 
rapport maar niet nader uitgewerkt’. 

Hergebruik
Dinsdagavond 3 maart toonden 
zo’n veertig belangstellenden grote 
interesse voor een presentatie van 

gebruiksmogelijkheden voor deze 
in 1954 gebouwde atoombunker in 
Larenstein te Bilthoven. In deze door 
Bilts Belang georganiseerde bijeen-
komst werden door twee inleiders 
een overzicht gegeven van tiental-
len gebruiksmogelijkheden, die in 
Europa bekend zijn zoals integratie in 
een groot bedrijfsgebouw, restaurant-  
hotel, museum, zwembad, werk-
plaats, woning, schietbaan, kunst- 
galerij, muziekoefenruimte, champig-
nonkwekerij, theater en vleermuizen-

plaats. De vraag is of de bunker niet 
zodanig is aangetast dat hergebruik 
nog tot de mogelijkheden behoort. 
Na een zorgvuldige inspectie van de 
buitenkant van de bunker waren de 
sprekers daarover optimistisch. De 
bezoekers van de avond deden een 
beroep op de lokale politiek om open 
te staan voor nieuwe gebruiksmoge-
lijkheden. 

Voorbarig
Bij de presentatie van de sloopplan-
nen in mei 2008 heeft volgens Rost 
van Tonningen B& W verzuimd de 
cultuurhistorische waarde te vermel-
den, waardoor de Raad deze afwe-
ging niet heeft gemaakt. Doordat de 
hergebruikoptie niet is meegenomen 
is het rapport niet compleet, ook 
omdat de bunker aan de binnenkant 
niet is onderzocht. Vanwege deze 
omissies is het advies voorbarig en 
daarmee onzorgvuldig, volgens Bilts 
Belang.
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P .K .N . -  O ntmoetingskerk 
Maartensdijk 

10 april - 19.30 uur
Mevr. A. van Halsema

11 april - 21.30 uur
12 april - 9.30 uur

Ds. R. Alkema 
K apel Hollandsche R ading

9 april - 18.30 uur
Maaltijdviering, Ds. R. Alkema

12 april - 11.00 uur
Ds. R. Alkema

S t. Maartenskerk Maartensdijk
9 april - 19.30 uur 

Eucharistieviering, Pastor de Wit
10 april - 14.30 uur

Bidden langs  de staties van de 
Kruisweg tot 15.00 uur.

10 april - 19.30 uur
Bezinnende viering met het

Lijdensverhaal
11 april - 19.30 uur

Paaswake, Pastor de Wit
12 april - 10.30 uur

Eucharistieviering, Pastor de Wit

P rotestantse G emeente 
De B oskapel G roenekan

Grothelaan 1a
9 april - 19.00 uur,
10 april - 19.00 uur

en 12 april - 10.30 uur
Ds. P. Pannekoek

P .K .N . -  Herv. K erk G roenekan
10 april - 19.30 uur en
12 april - 10.00 uur en

13 april - 10.00 uur
Ds. C. Hoogerwerf, Groenekan

12 april - 18.30 uur
Dr. J. Kommers, Lelystad

Hersteld Hervormde K erk 
G roenekan

Groenekanseweg 32  
(De Nijepoortschool)
10 april - 19.30 uur

Ds. W.J. Teunissen, Melissant
12 april - 10.30 en 18.00 uur
Eerwaarde hr. E. van Baren,

Vriezenveen
13 april - 10.00 uur

Leesdienst

N ed. G er. K erk Westbroek
10 april - 19.30 uur en

12 april - 10.00 en 18.30 uur
Ds. J. F. Ezinga

P .K .N . -  Herv. K erk Westbroek
10 april - 19.00 uur en

12 april - 10.00 en 18.30 uur
Ds. M. van der Z wan
13 april - 10.00 uur

Dienst voor de jeugd

P .K .N . -  Herv. K erk 
Lage Vuursche 

10 april - 19.30 uur en
12 april - 10.00 uur
Ds. G.H. Kruijmer
12 april - 18.30 uur

Ds. G.J. van den Top, Vorchten
13 april - 10.00 uur

Paaszangdienst
m.m.v. De Woudzang

O nderwegkerkje B lauwkapel
12 april - 9.30 en 10.30 uur

Pastor A. van Dam
Oecumenische dienst

R apport over bunker Larenstein
aangeboden aan college

door  H enk  v an de B unt

I n juli 2008 is begonnen met de sloop van de commandobunker op het toekomstige bedrijventerrein 
Larenstein. B ij aanvang van de sloop ging er op 7 juli iets mis. Doordat er in de uitvoering iets verkeerd 

is gegaan is puin omhoog geschoten en in de woonwijk terecht gekomen. G elukkig hebben zich geen 
persoonlijke ongelukken voorgedaan.

Doo r he t ont brek en v an de he rge brui k opt i e i n he t rappor t ov er de bunk er i s 
v ol g ens  B i l ts B el ang he t adv i es v an bur eau T auw  v oor bar i g en onz or gv ul -
di g.  

K leurrijke klanken aan de K erkdijk
door  M ar ti j n N ek k ers

A l negen jaar lang vindt er elk voorjaar in de huiskamer van N ico en G etine van der Toom aan de K erkdijk 
in Westbroek een besloten huisconcert plaats. Het wordt gegeven door 16 zangers en muzikanten. Met elkaar 

brengen ze een afwisselend concert voor buurtbewoners en vrienden. G ewoon omdat ze het leuk vinden. 
Verder hebben ze geen pretenties.

V erras sende  c om bi nat i es.

K etel m uz i ek  i n de h ui sk am er.



A dverteren in

De Vierklank!

I ets voor u?

B el dan

0346 21 19 92

Bikeshop-Loosdrecht
Noodweg 37 • 1231 CP  Loosdrecht

Tel. 035 - 582 70 18
www.bikeshop-loosdrecht.nl

Voor al uw reparaties.

Wij halen en brengen

bij u thuis.

Garage Van der Meij
AUTO VAN DE WEEK

PARTNER 1.6 16V MPV, GRIS ICELAND, PANORAMADAK, ER, CV, AIRCO, CRUISE C.,

TREKH., 2X SCHUIFDEUR, RAD/CD, 77.800 KM .................................................................  '05 € 11.950,-

PEUGEOT
107 1.0 12V 5DRS, ZWART MET., ER, CV, SB, RAD/CD, AIRBAGS, 23.000 KM ...................  '08 € 8.950,-

206 1.4 XR 3DRS, ROOD MET., ER, CV, SB, RAD/CD, 57.000 KM .......................................  '04 € 7.150,-

307 1.6 16V  BREAK, BLAUW MET., BLAUW MET., ER, CV, SB, 130.000 KM ......................  '02 € 6.450,-

307 2.0 HDI BREAK, D. BLAUW MET., CLIMATE C., CRUISE C., ABS, ER, CV, SB,

RAD/CD, TREKH., AIRB., 138.000 KM..................................................................................  '03 € 6.950,-

307 SW 2.0 16V NAVTECH., ZILV. GRIJS MET., CRUISE C., CLIMATE C., ER, CV, SB,

RAD/CD WISS., NAVI, ABS, LMV, 79.000 KM.......................................................................  '05 € 12.500,-

407 SW 1.8 16V LPG G3, GRIS FER, CRUISE C., CLIMATE C., ER, CV, SB, RAD/CD, TEL.,

REGENS., ABS, AIRB.,180.000 KM ......................................................................................  '05 € 9.950,-

806 2.0 16V SR 7 PERS., ROOD MET., AIRCO, CRUISE C., ER, CV, SB, 157.000 KM.........  '01 € 6.500,-

CITROËN/RENAULT/VOLVO
CITROEN  C4 1.6 16V AMBIANCE, 5DRS, ZILV. GRIJS MET., ER, CV, SB, ABS, AIRBAGS,

CLIMATE C., CRUISE C., 73.000 KM ...................................................................................  '05 € 10.750,-

CITROEN SAXO 1.4 VTS, GRIJS MET., RAD/CD, ER, CV, SB, AIRB., ESP, 79.000 KM ........  '03 € 5.950,- 

CITROEN C5 1.6 16V HDI BREAK, ANTRECIET MET., LEDER INT., ER, CV, SB, 

RAD/CD, LMV, ABS, AIRBAGS, CLIMATE C., 68.800 KM .....................................................  '06 € 14.950,-

CITROEN  C3 1.4I, ZWART, CRUISE C., ER, CV, SB, RAD/CD, AIRB., 70.000 KM ...............  '03 € 7.950,-

CITROEN  PICASSO 1.6 16V HDI, GRIS FER, CRUISE C., ER, CV, SB, RAD/CD, ABS,

AIRBAGS, CLIMATE C., 75.000 KM ......................................................................................  '06 € 14.750,-

CITROEN C8 2.2 16V LPG G3, D. GRIJS MET., CRUISE C., CLIMATE C., 2X SCHUIFD., 

LMV, PARKEERS., REGENS., RAD/CD., TREKH., 200.000 KM ............................................  '04 € 13.950,-

RENAULT MEGANE BREAK 1.6 16V, GROEN MET., AIRCO, ER, CV, 144.000 KM...............  '02 € 4.950,- 

FIAT IDEA 1.4, ANTRACIET MET., AIRCO, ER, CV, SB, AIRBAGS, 58.000 KM ....................  '04 € 7.750,-

BUDGET CARS
RENAULT CLIO 1.4 AUT., ZILV. GRIJS MET., ER, CV, SB, RAD/CD, 125.000 KM .................  '92 € 1.450,-

KIJK OOK OP WWW.GARAGEVANDERMEIJ.NL
Peugeot • Citroën • Renault • Onderhoud • APK
Oude Loswal 21, Hilversum, tel. (035) 6214335

Industrieweg 34, Maartensdijk, tel. (0346) 214540

U hoeft niet verder dan Groenekan voor

 kopieerpapier drumkits
 pinrollen tonercartridges
 kassarollen inktpatronen

GEOPEND MAANDAG T/M VRIJDAG 8.30-17.00 UUR

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl
Kon. Wilhelminaweg 461  Groenekan

Tel. 0346 - 211 215

logo's, huisstijlen aanpassen of nieuw

complete imagebuilding

brochures - tekst schrijven,

DTP, opmaak en vormgeving

advertentie - ontwerp en plaatsing

drukkerij in huis

ontwerp & onderhoud websites

Maartensdijk   tel. 0346 - 21 13 30LANDWAART  groente en fruit, verser kan niet!

Aanbiedingen geldig donderdag, vrijdag en zaterdag

Hollandse Komkommers .. 2 voor 1,00

Courgettes ..................... 2 voor 1,00

Verse Pluksla ...............150 gram 1,00
Speciaal voor de Pasen

* Hollandse Aardbeien en Primeurs *
* Salades voor bij de brunch *

* Uit eigen keuken verse Advocaat *
* Heerlijke desserts o.a. Advocaat-toetje *

Perssinaasappels
Perssinaasappels 1,99

500 gram

Sap... sap... sap...    De Beste
Hollandse

Alleen donderdag
Grote

Mooie

1,00
Sap... sap... sap...    De Beste

Landwaart groente en fruit

Trostomaten

Asperge-schotel ............................................100 gram 0,99
Asperge-zalm lasagne ................................100 gram 1,25
Verse Aspergesoep .......................................... literbak 3,95
Diverse soorten Aspergesalades en Aspergemaaltijden!!!

Vers van de Traiteur

2 kilo

Alle Rauwkostsalades .....................................

Alle Stamppotten ..............................................

 .....................................

 ..............................................

200 gram

1,00



Op een kaart uit 1699 heette de Dorps-
weg nog ‘Martens Dyck’, naar Sint 
Maarten. Later is men deze naam als 
naam van het dorp gaan gebruiken. 
Tot in de eerste helft van de 20e eeuw 
is de naam ‘Kerkweg’ geweest. Pas 
sinds die tijd is de naam ‘Dorpsweg’. 
De Dorpsweg eindigt in het westen bij 
de aansluiting op de Tolakkerweg en 
gaat in het oosten bij de voormalige 
gemeentegrens tussen Maartensdijk 
en De Bilt over in de Maartensdijkse-
weg. Op 170 meter vanaf de Tolakker-
weg kruist de Dorpsweg de spoorlijn 
Utrecht - Hilversum en op zo’n 240 
meter vanaf de Tolakkerweg de A27.

Aan weerszijden van de Dorpsweg 
zijn er tussen nieuwe huizen nog vele 
oude boerderijen te vinden. Beide 
uiteinden worden gemarkeerd door 
enkele monumentale gebouwen: aan 
de westzijde het voormalige gemeen-
tehuis en de Nederlands-hervormde 
Kerk, aan de oostzijde Rustenhoven 
en Eyckenstein.

Verkeersbewegingen
Wim Jonker woont sinds maart 2007 
aan de noordzijde van de Dorpsweg, 
samen met vrouw en twee kinderen. 
De drukte van het verkeer over de 
Dorpsweg ervaart de 53 jarige ser-
vicemanager dagelijks, wanneer de 
kinderen naar school worden gebracht 
of de woon-werkafstand moet worden 
overbrugd. Jonker: ‘Over de Dorps-
weg rijden niet alleen auto’s, er rij-
den veel fietsers, er is relatief veel 
landbouwverkeer en in de zomer ver-
andert de Dorpsweg al snel in een 
recreatieve weg. Paard en wagen; een 
colonne motorrijders, toerfietsers en 
racefietsers, alles beweegt zich over 
de Dorpsweg. 

De Dorpsweg is niet alleen een dorps-
weg, maar ook een doorgaande weg. 
Er gaat elke dag veel verkeer over 
deze straat: bijna 10.000 verkeers-
bewegingen en dat zijn voorname-

lijk auto’s. Een groot deel hiervan 
is afkomstig uit het dorp zelf. Een 
derde van het verkeer is afkomstig 
van buiten Maartensdijk. En deels is 
dat sluipverkeer, verkeer vanuit Soest, 
Amersfoort en omstreken. Voor deze 
automobilisten is het beter gebruik te 
maken van de N234, de doorgaande 
weg naar de A27, een betere verbin-
ding dan via Maartensdijk’. 

Veel verkeer betekent ook overlast. De 
mate van overlast hangt samen met de 
verkeersdrukte en de manier van rij-
den. Gelukkig houden de meeste auto-
mobilisten rekening met bewoners 
en de andere weggebruikers. Auto’s 
blijven achter fietsers aanrijden en 
wachten even als een fietser linksaf 
slaat. Maar het gaat volgens Jonker 
niet altijd goed.

Veel verkeer
Onlangs kwam bij het opstellen van 
het fietsplan binnen de gemeente De 
Bilt ook het fietsverkeer op de Dorps-
weg ter sprake. Wim Jonker kent de 
Fietsersbond al lange tijd en is zelf 
een enthousiast fietser. Toen al bleek 
dat er voor deze hoofdader van Maar-
tensdijk meer aandacht nodig was 
dan alleen maar maatregelen, die het 
fietsgenot bevorderen. 

Wim Jonker hierover: ‘Bijna 10.000 
auto’s per dag is veel. Als we een deel 
daarvan kunnen terugdringen, is dat 
winst. De gemeente De Bilt overweegt 
een onderzoek te houden naar de her-
komst van auto’s die over de Dorps-
weg rijden. Dat gebeurt aan de hand 
van het nummerbord, zo kan worden 
vastgesteld in welke mate er sprake 
is van sluipverkeer. Vooral ’s avonds 
verandert de Dorpsweg wel eens in 
een racebaan. De weg is vrij en de 
snelheid onbegrensd. Dit levert niet 
alleen gevaar op, deze auto’s maken 
veel lawaai en rijden milieuonvrien-
delijk. Dit probleem bestaat overigens 
niet alleen op de Dorpsweg, maar ook 

op andere wegen in het dorp. Waar 
30 km per uur mag worden gereden; 
is 80 km per uur geen uitzondering. 
Ik heb met iemand Veilig Verkeer 
gesproken, te hard rijden wordt als 
eerste genoemd als de grootste erger-
nis. Een ander punt is het parkeren: 
sommige mensen parkeren hun auto 
daar waar het hen op dat moment het 
beste uitkomt. Dat gebeurt zonder stil 
te staan bij de gevolgen die dat heeft 
voor ander weggebruikers. 

Tot nu toe werd hier door de politie 
helaas niet al te veel aan gedaan, 
er waren andere prioriteiten. Minis-
ter Eurlings heeft zich onlangs hard 
gemaakt voor een betere controle van 
de snelheid binnen de bebouwde kom. 
Dit is een stimulans voor de politie 
om meer op te treden tegen bestuur-
ders die te hard rijden’. 

Verkeersveiligheid
Volgens Jonker zou het ideaal zijn 
wanneer fietsers en voetgangers elk 
een eigen deel van de weg zouden 
hebben: apart fietspad en apart voet-
pad. De Dorpsweg is daar te smal 
voor en kan door de bomenrij niet 
worden verbreed. Voor fietsers is dit 
dus geen optimale situatie, zeker niet 
bij het linksaf slaan richting scholen-
complex met fietsende kinderen. 
Een van de maatregelen, die wel 
mogelijk zijn is meer controle op 
hardrijders. Je kunt ook denken aan 
snelheidsremmende maatregelen. 
Hiermee is natuurlijk enige voor-
zichtigheid geboden: bekend is dat 
verkeersdrempels klachten veroorza-
ken bij buschauffeurs en juist lei-
den tot meer lawaai en milieuschade 
door het constant afremmen en weer 
optrekken van weggebruikers. Ook 
hier bestaan volgens Jonker trouwens 
betere oplossingen, zoals de instal-
latie van een flexdrempel, deze remt 
het autoverkeer wel af, maar zwaar 
verkeer kan hier zonder veel moeite 
over heen rijden.

S amen
Op iedere weg waar fietsers of wande-
laars samen met auto's de weg samen 
moeten gebruiken, is 30 km per uur de 
gewenste snelheid. De instelling van 
deze snelheid kan een goede verbete-
ring zijn. De kans dat de gemeente dit 
invoert hangt samen met het draag-
vlak. Hier over heeft Wim Jonker con-
tact gelegd met een van de beleidsme-
dewerkers van verkeer en vervoer van 
de gemeente. De gemeente houdt in 
haar afweging rekening met de bewo-
ners van de Dorpsweg; hoe meer men-
sen voor een snelheidsbeperking zijn, 
hoe groter de kans dat de gemeente 
een verzoek voor snelheidsbeperking 
in behandeling neemt en honoreert.

Voor alles is de Dorpsweg een dorps-
weg, waar geleefd wordt en veiligheid 
en leefcomfort voorop staan en waar 
geen plaats is voor veel verkeersover-
last.
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adv ertent i e

Maartensdijkse Dorpsweg 
vraagt om maatregelen

door  H enk  v an de B unt

De Dorpsweg vormt de hoofdverkeersader van het oorspronkelijke lintdorp Maartensdijk. Wim Jon ker 
woont aan die Dorpsweg en pleit voor verkeersluwende maatregelen. I n gesprekken met andere bewoners 
aan de Dorpsweg blijkt dat deze straat een van de mooiste wegen in de omgeving is onder andere door de 

bomenrij langs deze weg en het landelijke karakter. A ls nadeel wordt genoemd de verkeersoverlast 
en de verkeersonveiligheid. 

W i m  J onk er w oont  aan de Dor p sw eg;  een m ooi e w eg, m aar  hi j  erv aar t m et 
ande ren ook  de v erk eersov erl as t en v erk eersonv ei l i ghe i d. 

De druk te en he t ge v aar  v an he t v erk eer ov er de Dor ps w eg erv ar en w eg -
ge brui k ers m et nam e op dez e t- spl i tsi n g. K om end v an de oos tk ant  v an de 
Dor ps w eg m oe t de w eg m et j onge  k i nde ren l i nk saf  w or den  ov erge stok en, op 
w eg naar  de bas i ssc hool .

Zorgen om 
De B iltse Duinen

In het vragenuurtje stellen Frans Poot (D66) en Christiaan van Nispen tot 
Sevenaer (VVD), en Ebbe Rost van Tonningen (Bilts Belang) vragen over 
acties van twee eigenaren in De Biltse Duinen. Burgemeester Gerritsen 
antwoordt dat de versperring die zij hebben opgeworpen bij brand geen 
probleem voor de brandweer vormt. De provincie is op die plek bevoegd 
gezag in het kader van de Boswet en de wet Milieubeheer en heeft inmid-
dels overtredingen geconstateerd. 

Er is proces verbaal opgemaakt dat in handen is gesteld van het Openbaar 
Ministerie. De gemeente onderzoekt op dit moment of er op basis van de 
APV handhavend kan worden optreden. 

Op vragen van Bilts Belang over rechtsbescherming van burgers bij de 
afhandeling van bezwaarschriften antwoordt de burgemeester dat de 
rechtsbescherming in de gemeente De Bilt op een hoog niveau geregeld is. 
Anneke van Heertum (D66) stelt vragen over veiligheid in De Kwinkelier. 
Gerritsen deelt mee dat de gesignaleerde criminaliteit daar verminderd is. 
Er zijn niet meer meldingen in de aangiften. [GG]

Uitnodiging 
Politiek café en cabaret: ‘Schatbewaarder’:  
Wo 22 april 20.00 uur WVT-gebouw,
Talingstraat 10 Bilthoven.

Programma: interactieve  uitwisseling van kennis en ervaring 
onder bewonersgroepen hoe bedreigde schatten te beschermen.  

Cabaret: Wie is als wethouder of als gemeenteraadslid geschikt 
als schatbewaarder? Talentenjacht. Kandidaten presenteren zich. 
De jury en het publiek bepalen wie doorgaat naar de volgende 
ronde. Zie website: www.biltsbelang.nl

Opsporing verzocht

In het holst van de nacht verdwenen uit de
gemeente belangrijke schatten….



Kijk ook eens op:
www.Edelgebak.nl

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

Lente thema
Alle L'Oréal

Paris producten 
2e voor de 

HALVE PRIJS

Vrijdag
koopavond

tot 20.00 uur

VOORJAARS
COLLECTIE 2009

LET OP DE
NIEUWE FOLDER.

U KRIJGT EEN
TAS CADEAU
BIJ AANKOOP 
VANAF € 50,-

OP=OP

Vrijdag
koopavond

tot 20.00 uur

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

 Maertensplein 26A  telefoon 0346 - 211380

Specialist in bruids- 
en rouwwerk.

Wij zijn geopend op: Maandag van 13.00 tot 18.00 uur.
Dinsdag t/m vrijdag van 08.30 tot 18.00 uur.

Zaterdag van 08.30 tot 17.00 uur.

Chrysanten 2 bos 4,95

Narcis 3 bos 3,-

Vaste planten v.a. 1,50

Violen 5 voor 2,50

Bemeste tuinaarde
5 zakken  6,50

Vershof, Den Dolder, Hilvertshof en Gijsbrecht v. Amstel in Hilversum

Dorpsweg 118 en Maertensplein 23 in Maartensdijk, Tel.: 0346 - 211 235

Onze collega
bakkers helpen 

ons uit de brand.

We hebben volop 
brood & banket.

Waarvoor kunt u
bij ons terecht?

Voor maatwerk zoals (schuifdeur) kasten, 
(tuin)tafels, stoelen, banken, radiatorkasten 
en nog veel meer.

Heeft u een speciale wens? Vraag het aan 
ons of wij die voor u waar kunnen maken.

Uiteraard kunt u ook voor Doe Het Zelf 
artikelen bij ons terecht.

“Maartensdijk”              
  Dorpsweg 170
  3738CL Maartensdijk
  Tel/Fax 0346 211579De eerste de beste
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J& B  A rtgallery heeft P aasexpositie
door  H enk  v an de B unt

A lweer bijna 10 jaar geleden startten Jan  en B etty Timmer hun J& B G alerie in een door hen verbouwde 
voormalige supermarkt in Hollandsche R ading. I n die eerste jaren werden er zo' n 6 exposities per jaar 
gehouden. Het selecteren van de exposerende kunstenaars was afhankelijk van drie factoren:  Het moest 
figuratief zijn, het werk moest hen aanspreken en het moest ‘ klikken’  met de kunstenaars. Vele bekende, 

maar ook startende kunstenaars, vonden hun weg naar de G alerie.

Hoogtepunten waren o.a. exposities 
met Astrid Engels, Hans van Vuuren, 
Maya Wildevuur, Will Schropp en 
natuurlijk het collectief uit St. Peters-
burg. Kunstenares en edelsmid Marry 
Samsom was vanaf het eerste uur tot 
op heden een vaste exposant met haar 
schitterende sieraden. Verder expo-
seerden er kunstenaars uit alle hoe-
ken van de wereld waaronder China, 
VS, Z uid Afrika, Engeland, Spanje, 
Frankrijk, Polen en Rusland. 

Verschuiving
In 2006 ontstond een belangrijke ver-
schuiving in de Galerie. Nooit eer-
der geï nteresseerd in abstract werk, 
viel Jan voor de schitterende schil-
derijen van Margret Mijsbergh. Het 
was liefde op het eerste gezicht en 
dat ging niet over. Hij bouwde een 
nieuwe ruimte van 50 m2 aan de 
Galerie: ‘Margrets Artgallery’, waar 
nu permanent haar werken geë xpo-
seerd worden. Een ruimte waarin je, 
in je luie stoel, kunt wegdromen in 
haar abstracte schilderijen. Nu, na 
bijna 10 jaar, heeft de Galerie bijna 
alleen maar vast exposerende kunste-
naars en worden er maar drie exposi-
ties per jaar met nieuwe kunstenaars 
georganiseerd. De vaste kunstenaars 
zijn Marry Samsom (sieraden), Mar-

gret Mijsbergh (schilderijen), Elly 
Baltus (beelden in brons), Igor Z huk 
(Oekraine, schilderijen), Peter van 
Loenhout (schilderijen) en Clara 
Bastian (schilderijen). Ook goede 

vriendin kunstenares Astrid Engels 
exposeert regelmatig haar prachtige 
werken in de Galerie, wat iedere keer 
weer een geweldige ervaring is. 

P aasexpositie
Afgelopen vrijdag startte J& B Artgal-
lery haar Paasexpositie. Alle vaste 
exposanten van de galerie tonen hun 
nieuwste werken. Extra te noemen 
hierbij zijn bij Clara Bastian de koei-
enportretten en van Peter van Loen-
hout zijn nieuwste werken uit de 
dierenserie. Geheel nieuw in de gale-
rie is de afdeling ‘Vintage Jewels’, 
waar een collectie 19eeuwse sieraden 
van hoge kwaliteit getoond worden. 
In deze afdeling bevinden zich ook 
enkele schitterende 20eeuwse juwe-
len (eitjes) van het bekende huis 
Faberge. Ook nieuw is een collectie 
van 10 unieke mondgeblazen glazen 
van de bekende Utrechtse glasblazer 
Jos Böhm  (1922-1992). De expositie 
duurt tot 15 mei 2009. De galerie is 
gevestigd op de Oosterspoorlaan 7 in 
Hollandsche Rading. De openingstij-
den zijn vrijdag, zaterdag en zondag 
van 12.00 tot 18.00 uur en op afspraak 
(tel. 035 5771903, e-mail info@ jenb-
art.nl). Z ie ook www.jenb-art.nl. De 
galerie is op goede vrijdag en beide 
paasdagen geopend.

A f beel di n g  v a n  en k el e si erg l a z en ,  
v erv aar di gd door  de U trec ht se gl as -
bl az er J os  B öhm . ( f ot o T he o T on v an 
Di ej en)

P aasmarkt in De A kker
Donderdag 9 april a.s. van 10.00 tot 14.00 uur is er in appartementencom-
plex De Akker, Soestdijkseweg Z uid 87 te De Bilt een voorjaars-paas-
kunstmarkt. Ook met de inwendige mens wordt rekening gehouden.

O rgelconcert in
Jac obikerk Utrecht

Op tweede paasdag 13 april, geeft organist Gerrit Christiaan de Gier een 
concert in de Jacobikerk in Utrecht. Bij vorige Jacobikerk concerten waren 
ook belangstellenden uit deze regio aanwezig. De Gier opent met een 
thematische improvisatie onder de titel ‘Met Passie naar Pasen’. Verder is 
er orgelmuziek van Samuel de Lange Sr., Johann Sebastian Bach, Hä ndel, 
Alexandre Boë ly en Alexandre Guilmant. De Gier besluit met variaties over 
‘U zij de glorie’ van Herman van Vliet, met aansluitend samenzang. Het 
concert begint om 15.30 uur, de toegang is gratis, met een collecte.

K rentenstollen voor R oemenie
Ook dit jaar verkoopt de Commissie Oost Europa van de Hersteld Her-
vormde Kerk (Dorpsweg) weer krentenstollen, waarvan een gedeelte van 
de opbrengst bestemd is voor een Kamerproject in Roemenië . Jongeren uit 
kinderhuizen en meisjes die slachtoffer zijn geworden van mensenhandel, 
worden opgevangen en krijgen een training tot zelfstandigheid. Voor dit 
project is jaarlijks een bedrag van € 6000 nodig. De stollen zijn 750 of 400 
gram en kosten € 6,00 of € 3,75. De stollen kunnen tot en met donderdag 
9 april telefonisch besteld worden onder nr. 0346 212219, of per e-mail 
janhovenier@ hotmail.com of k.van.woudenberg@ hetnet.nl. 

P aasmarkt in Dijckstate 
voor goed doel

door  K ees P i j pe rs

Eva Aertssen uit Maartensdijk is er in korte tijd in geslaagd voldoende spul-
len bijeen te krijgen voor een Paasmarkt in de binnentuin van Dijckstate en 
dat is heel wat anders dan een garagesale, zoals eerder is aangekondigd. 
Aanstaande zaterdag 11 april is er van 9.30 tot 17.30 uur gelegenheid om 
mooie cadeautjes voor Pasen te kopen. Er is van alles, zoals allerlei lekker-
nijen waaronder koekjes en een fles likeur, bloemstukjes, kinderspeelgoed, 
sieraden, een aantal fietsen, 2e hands kleding en nog veel meer.

Het is de moeite waard om er even een kijkje te komen nemen. Eva orga-
niseert de markt voor een goed doel. Z ij gaat deze zomer in drie dagen 
fietsen van Londen naar Parijs voor het steunen van het onderzoek en de 
verbetering van de behandeling van 
kinderdiabetes. De fietstocht die al 
tien maal eerder heeft plaats gevon-
den is een engels initiatief. In de 
binnentuin van Dijckstate is er ook 
een tentoonstelling van oude land-
kaarten van De Bilt en omgeving.

E v a  A ertssen  u i t M a a rten sdi j k   
o rg a n i seert a a n sta a n de z a terda g  
een P aas m ar k t i n de bi nne nt ui n  v an 
Di j c k stat e. E v a or gani seert de m ar k t 
i nd i rec t ter onde rsteuni ng v an he t 
onde rz oe k  en de v erbeteri ng v an de 
behande l i ng v an k i nde rdi abe tes.

Hans en Henk zullen vast niet versagen

om Koninginnedag dit jaar te doen slagen

zij vreesden het meest

Maartensdijk zonder feest

maar het kwam toch nog goed dezer dagen

G u us  G eebel Limerick

Het is rommelig rond het bankje. 
Overal liggen blikjes, lege pakjes 
sigaretten en andere rommel. Dat 
er ook drugs gebruikt zijn kun je 
zien aan de plastic zakjes met een 
hennepplaatje. De omgeving is dui-
delijk het domein van hangjongeren 
geweest. Daar is niets op tegen, 
maar waarom ruimen ze hun troep 
niet op. Naast het bankje staat een 
prullenbak, maar toch gooien ze 
de rommel op straat. Ik betrap me 
erop dat ik me ga zitten ergeren, 
maar daar schiet ik ook niets mee 
op, want mijn humeur wordt er 
niet beter van. Ik gooi daarom de 
rommel zelf maar in de afvalbak. 
Het is een kleine moeite en het ziet 
er meteen veel netter uit. Ik ga er 
zowaar weer vrolijk van kijken. Na 
enige tijd zie ik opeens een viertal 
jongeren in oranje hesjes aankomen. 
Met een knijper en een plastic zak 
verzamelen ze zwerfvuil. Het is 
zaterdagmorgen en ze lijken me niet 
erg gemotiveerd. Toch hebben ze 
wel lol met elkaar. Ik denk dat het 
jongeren zijn die door het bureau 
Halt een alternatieve straf opgelegd 
hebben gekregen. Als ze bij het 
bankje lopen kijken ze wat rond, 
maar ze vinden kennelijk dat het 
er netjes uitziet en hoeven niets op 
te rapen. Eigenlijk vind ik het een 
beetje jammer dat ik de rommel al 
heb opgeruimd, maar ik wil ze toch 

laten weten dat ik actief geweest 
ben. ‘Ik heb de rommel die hier lag 
al in de prullenbak gedaan', zeg ik 
tegen de jongens. Met een vrolijke 
blik kijkt een jongen me goedkeu-
rend aan. ‘Goed gedaan meneer, 
maar dat moeten ze niet allemaal 
gaan doen want anders hebben we 
niets meer te doen.' De andere jon-
gens grinniken en slenteren verder. 
Ik heb niet het idee dat ze erg gebukt 
gaan onder hun straf. Ik probeer 
intussen te bedenken hoe je de straat 
schoon kan houden. Hoewel het bij 
de jongens die net voorbijkwamen 
om een straf gaat, denk ik dat de 
beste manier nog altijd belonen is. 
Voor de lege blikjes had ik al eerder 
iets bedacht. Een automaat waar je 
lege blikjes in kan gooien. Als je 
dan net als bij de supermarkt een 
bonnetje krijgt dat je voor geld kan 
inwisselen, zal je vast geen blikjes 
meer op straat zien. In mijn fanta-

sie is het apparaat zodanig gefabri-
ceerd, dat de blikjes meteen geplet 
worden en het restproduct herge-
bruikt kan worden. Heel goed voor 
het milieu en heel duurzaam. Ja, dat 
zou een mooie oplossing zijn, vind 
ikzelf. Er moet alleen iemand zijn 
die de automaat wil produceren. In 
mijn dagdroom zie ik een prachtige 
omgeving ontstaan zonder rommel 
op straat. Ik ben zo diep in gedach-
ten dat ik de vrouw die bij me is 
komen zitten niet heb opgemerkt. 
'Je zit toch niet te slapen, het is 
midden op de dag', zegt de vrouw 
lachend. Ik schrik ervan. 'Nee, ik 
sliep niet, maar ik was aan het 
nadenken.’ Ik vertel de vrouw waar 
ik zojuist mee bezig geweest ben en 
ze vindt het een prachtig idee. Z e 
wordt meteen ook heel enthousiast. 
'Ik weet zeker dat de kinderen uit de 
buurt dan alle blikjes gaan zoeken. 
Dat ruimt mooi op en ze kunnen op 
die manier aan een leuk zakcentje 
komen. Twee vliegen in een klap. Ik 
vind het een prachtig idee. Dat idee 
moet u opsturen naar de gemeente.’ 
Ik geniet van het enthousiasme van 
de vrouw, maar zie de automaat er 
nog niet een, twee, drie komen.

M ae rten

O p ‘ t bankje

O ranjefeesten Westbroek 2009
Ook dit jaar heeft de actieve Oranjevereniging van Westbroek weer een uit-
gebreid Oranjefeest in elkaar getimmerd. Het is zoals gewoonlijk over ver-
schillende dagen uitgesmeerd. Er is voor iedereen wel wat te beleven. Heel 
spectaculair belooft het oplaten van een flink aantal hete luchtballonnen te 
worden aan de vooravond van Koninginnedag.
Overige publicatie in De Vierklank zal op een later moment plaatsvinden. 
Vanwege de inschrijvingsdata lichten wij de activiteit op vrijdag 24 april a.s. 
er nu al uit.: 
18.30 uur: Ringrijden voor versierde tractoren. De Voorinschrijving is op 
zaterdag 18 april tussen 16.30 en 17.30 uur bij de peuterspeelzaal. Alleen 
leden kunnen meedoen, maximaal 125 pk, verzekering verplicht.



Voorjaars-
markt bij 
E mmaus 

Het was zaterdag 4 april weer een 
gezellige drukte op de voorjaars-
markt bij Emmaus in Bilthoven. 
Medewerkers vonden wel dat er dit 
jaar minder belangstellenden waren 
dan andere jaren. 
Misschien dat de kredietcrisis zich 
ook hier doet gelden. Toch zijn de 
organisatoren niet ontevreden. O ok  ge m eent eraads l eden k w am en op de k oopj es af .

Op de avond voor Koninginnedag is er in de zaal van 
Dijckstate een ‘Oranje Show Avond’ voor senioren 
vanaf 50 jaar. Het betreft een mooie en professionele 
show met de naam ‘Terug naar Vroeger’. 

Tijdens de ochtenduren op de dag zelve wordt van-
zelfsprekend weer de kindervrijmarkt gehouden. Z ij 
kunnen hun spullen gaan verzamelen. Tijdens de 
middaguren worden er op het verdiepte parkeerplein 
‘Boeren Trapkar Wedstrijden’ georganiseerd. Ook 
tijdens de middag komt er een ‘Autozoektocht met 

leuke opdrachten voor het hele gezin.’ Eveneens zal 
er die middag een ‘Oranjebingo’ plaatsvinden waar-
voor al mooie prijzen beschikbaar zijn. 

O ude muziek
Tijdens de avond is er een ‘Oranje Oude Muziek 
Avond’ besproken, waar men kan dansen en mee-
zingen met muziek uit vroeger tijden. Ongetwijfeld 
zullen er binnenkort meer mededelingen komen, 
maar voorlopig kan jong en oud gerust zijn op mooie 
evenementen. 

E erste plannen K oninginnedag
door  K ees P i j pe rs

De Vierklank ontving een beknopt overzicht van een deel van de plannen voor aanstaande K oningin-
nedag op donderdag 30 april a.s. in Maartensdijk. Henk B roekhuizen en kapper Hans S tevens heb-

ben inmiddels  een aanvraag voor vergunning naar de gemeente gestuurd. 

REISCLUB 55+ 
MAARTENSDIJK - DE BILT

tel. 0346-212288

Voor onze verrassingstochten
op 14 en 15 April

kunt u bellen op zat. 9 April,
of er annuleringen zijn.

 
Vanwege de grote belangstelling

een extra dagtocht:
“LANGE LINGE BLOESEM TOER”

 Zaterdag 2 Mei - bustocht
met lunch voor € 25,-

inschrijving is nu open.

Rading 46a - Loosdrecht - tel/fax: 035 582 3668
KOM LANGS EN MAAK KENNIS MET ONZE UITGEBREIDE COLLECTIE

GRATIS PARKEREN OP EIGEN TERREIN

06 - 53 14 67 733

2de Paasdag open van 10.00 tot 16.00 uur

MIDGETGOLF BILTHOVEN

WENST U VROLIJK PASEN
Dagelijks geopend vanaf 10.00 uur

www.midgetgolfbilthoven.nl

Julianalaan 282, Bilthoven,

030-2281154, 06.20963766

C1000 Maertensplein zoekt ter versterking van 
ons enthousiaste team personeelsleden nieuwe 
collega’s voor diverse afdelingen om onze klanten 
op een nog betere wijze van dienst te kunnen zijn.

Full of part time medewerker voor de volgende 
afdelingen:
 • Kassa
 • Vleeswaren/Brood
 • Vlees
Leeftijd vanaf 16 jaar, ervaring is niet vereist maar 
wel een enthousiaste klantvriendelijke instelling.
Ook schoolverlaters en herintredende huisvrouwen 
vragen wij te solliciteren.

Loop bij ons binnen en vraag bij de kassa om een 
sollicitatieformulier, nadat je deze hebt ingeleverd 
en je profiel sluit aan dan wordt je uitgenodigd 
voor een sollicitatiegesprek

C1000 Johan de Zeeuw
Maertensplein 31
3738 GM  Maartensdijk
Telnr. 0346-211212



Centrumproject in beweging
Arie Jan Ditewig: “In de afgelopen periode is het ons gelukt om het grootste 
project binnen onze gemeente in gang te krijgen. De eerste werkzaamheden 
zullen in 2009 van start gaan. En daarmee zetten we een grote stap in de 
ver betering van de leefkwaliteit in onze gemeente.”

Ellen Thier, klankbordgroep 
Masterplan Centrum Bilthoven: 
“Raadpleging en inventarisatie van 
meningen is voor het gemeentebestuur 
bij de start van de klankbordgroep 
in mei 2008 het uitgangspunt. De 
ambitie van de klankbordgroep is echte 
samenwerking met de planvormers. 
Uiteindelijk lukt dat en kunnen wij 
invloed uitoefenen op het planproces 
en de planinhoud. Dit is mogelijk door 
de open opstelling van de planvormers, 
de gedrevenheid van de klankbord-
groep en het goede contact met 
de verantwoordelijke wethouder. 
Het unanieme advies van de klankbord-

groep is ons tweede resultaat. Wij gaan ervan uit dat deze vorm van samenwerken 
bij de uitwerking van het Masterplan wordt voortgezet en bijdraagt aan een mooi 
centrum.”

Met het collegeprogramma ‘Zichtbaar werken aan vertrouwen’ heeft 
het college in 2006 stevig ingezet. Het ambitieniveau lag hoog: 
‘ons uitgangspunt is meer doen met minder geld; en vooral werken 
aan vertrouwen door het werk beter te doen’. 

Inmiddels zijn we zo’n drie jaar verder. Vanaf februari 2007 is Arjen 
Gerritsen burgemeester van de gemeente De Bilt. Hoe staat het nu met 
de resultaten van het collegeprogramma? Welke doelen zijn er inmiddels 
bereikt of beter in beeld gekomen, welke veranderingen hebben plaats-
gevonden en wat merken de inwoners van de gemeente daarvan? Hoog tijd 
voor een overzicht van de stand van zaken. 

“Bij mijn aantreden begin 2007 
trof ik een ambitieus college-
programma aan, vastgesteld 
naar aanleiding van de verkie-
zingen in het voorjaar van 2006. 
Er waren duidelijke doelstel-
lingen verwoord en op verschil-
lende onderdelen waren ook 
al de nodige stappen gezet. Ik 
ben blij een bijdrage te kunnen 
leveren aan de gestelde doelstel-
lingen, die de gemeente De Bilt 
een nog aangenamere gemeente 
zullen maken om in te wonen 
en te werken. Ik vind dat het 
college in de afgelopen periode 

al veel heeft bereikt en dat is een geweldige prestatie. Ook de komende tijd blijven 
wij ons inspannen om de gemeentelijke dienstverlening verder te verbeteren en de 
gemeente De Bilt nog mooier te maken. Dit doen wij uiteraard samen met inwoners 
en ondernemers, want ik merk dat er onder de bevolking en in het bedrijfsleven 
grote ambitie is om daar een actieve rol in te spelen.”

Burgemeester Arjen Gerritsen

Resultaten collegeprogramma onder de loep

Jongerenbeleid
Herman Mittendorff: “De nota ‘Jong De Bilt’ is een veelomvattende nota 
die moet leiden tot een goede uitgangspositie en een positief uitzicht op 
de toekomst voor jongeren.”

Paulien Lemmen, coördinator 
kinderwerk van Stichting Animo: 
“De Nota ‘Jong De Bilt’ is zeer praktisch 
geschreven, en sterk op de uitvoering 
gericht. De nota bevat duidelijke richt-
lijnen waardoor we nu heel goed weten 
waar we aan toe zijn. Van de andere 
kant biedt het stuk ons voldoende 
vrijheid om vanuit onze eigen exper-
tise een methodische aanpak toe te 
passen. Kortom, een goed werkbaar 
beleidsplan!”

Doel van het centrumproject is meer 
samenhang en kwaliteit realiseren in 
de kern van Bilthoven. Het project is een 
bundeling van drie grote projecten. 
Het eerste project is de vernieuwing van 
het stationsgebied. Onder de spoorweg-
overgang met de Soestdijkseweg wordt 
een tunnel aangelegd voor langzaam ver-
keer en een tunnel voor snelverkeer. Daar-
naast wordt het Emmaplein vernieuwd. 
Het tweede project is de herinrichting van 
het Vinkenplein tot een groen dorpshart 
en het derde project is de renovatie van 
winkelcentrum de Kwinkelier. 

Leerlingen van de Julianaschool

Direct na het aantreden van het nieuwe 
college heeft de wethouder een plan van 
aanpak opgesteld voor de invoering van 
een actief jongerenbeleid. Bij het opstel-
len zijn de jongeren zelf ook betrokken 
geweest. Het gaat om een brede aanpak: 
van het bevorderen van een gezonde 
leefstijl en een zinvolle vrijetijdsbesteding 
tot de bundeling en professionalise-
ring van de jeugdgezondheidszorg en 
hulpverlening.

Wethouder Arie Jan Ditewig



2 3Gezonde financiën
Bert Kamminga: “We zijn erin geslaagd de in 2004 opgelegde bezuinigingen 
– die diep hebben ingegrepen – af te ronden. Daarmee hebben we een goede basis 
weten te leggen voor de komende jaren. De economische recessie en de daarmee 
gepaard gaande onzekerheid met betrekking tot de gemeentefi nanciën maken een 
goede uitgangspositie extra belangrijk.”

Een gezonde fi nanciële huishouding heeft in 
het collegeprogramma de hoogste prioriteit, 
want zonder een gezonde fi nanciële basis 
loopt immers elk beleid vast. Vanaf 2008 
moest de begroting op orde zijn, dat wil 
zeggen: niet meer putten uit de reserves om 
de begroting rond te krijgen en dat is gelukt. 

Cultureel en Educatief Centrum 
Melkweg
Herman Mittendorff: “Er zijn veel initiatieven en activiteiten op het gebied van kunst 
en cultuur in De Bilt. Deze koesteren wij en dat doen we ondermeer door ze samen te 
brengen in een nieuw cultureel en educatief centrum aan de Melkweg.”

Anton Otten, voorzitter bestuur 
Openbare Bibliotheek De Bilt: “Sinds 
jaren is de locatie van de hoofdvestiging 
van de bibliotheek een punt van discussie. 
Bij het Gemeentehuis, aan de Melkweg, 
of toch nog in de Kwinkelier? Over alle 
alternatieven is uitgebreid gesproken. 
De bibliotheek is zeer tevreden met een 
centrale vestiging in een Cultuurhuis aan 
de Melkweg. Samen met de muziekschool, 
Werkschuit en drie basisscholen onder één 
dak! Dat ging en gaat niet vanzelf, maar 

realisatie van zo’n cultureel centrum komt gelukkig steeds dichterbij. Uitbreiding van zo’n 
centrum met een mooie zaal voor uitvoeringen en optredens zou een bekroning zijn van 
veel werk dat in de afgelopen tijd al is verzet.”

Ben Liezenberg, voorzitter bestuur Biltse Muziekschool: “Het concept van het 
Cultuurhuis daar kunnen wij ons prima in vinden. Een dergelijke samenwerking juichen 
wij toe. Bovendien is het goed dat cultuur op een centraal punt bijeen wordt gebracht, met 
een breed aanbod aan activiteiten. Wij zijn dus een groot voorstander van deze aanpak 
en verwachten ook synergievoordelen. Wel vinden we het jammer dat er geen grote 
ruimte komt voor uitvoeringen, als muziekschool wil je toch ook naar buiten treden met 
uitvoeringen. Ook zitten we nu in de Kwinkelier centraler, dan straks aan de Melkweg. 
Hopelijk heeft de decentrale locatie geen negatieve gevolgen voor het leerlingenaantal.”

Dorpsstraat De Bilt
Arie jan Ditewig: “We gaan de Dorpsstraat opnieuw bestraten in historische stijl. 
De manier waarop we dat precies gaan doen, willen we eerst met bewoners en 
onder nemers bespreken. Wij vinden het belangrijk hen te betrekken bij de nieuwe 
inrichting.”

De riolering en bestrating van de Dorpsstraat 
en Burgemeester de Withstraat in De Bilt zijn 
aan groot onderhoud toe. Bij de reconstructie 
van de wegen wil de gemeente zoveel mogelijk 
de historische kwaliteiten van de oude kern 
van De Bilt terugbrengen. Dit gebeurt in 
samenspraak met bewoners en ondernemers.

Economische speerpunten
Arjen Gerritsen: “Het bedrijfsleven draagt niet alleen bij aan werkgelegenheid, maar 
ook aan het algemene woonklimaat in de gemeente. In samenspraak met betrokkenen 
bekijken we hoe we bepaalde problemen – zoals de veroudering van bedrijfsterreinen, een 
teruglopend winkelbestand in sommige kernen en ruimtegebrek bij kleine zelfstandigen – 
kunnen aanpakken.”

Jannie Vossestein, Kunstkring BeeKk: 
“Kunstkring BeeKk vertegenwoordigt een 
groep professionele beeldende kunste-
naars en de betere amateurs. Er is bij hen 
een grote behoefte aan betaalbare gale-
ries, expositie- en werkruimtes en ateliers. 
Er is een chronisch gebrek aan ruimte 
en dat hebben wij in een gesprek met de 
burgemeester kenbaar gemaakt. Ik heb dat 
als positief ervaren, al liggen er natuurlijk 
niet direct concrete plannen. Het was een 
prettig gesprek en ik ben benieuwd wat 
eruit voort komt. 

Uitbreiding woningvoorraad
Arie Jan Ditewig: “We hebben ons ten doel gesteld de woningvoorraad in 
de gemeente uit te breiden met zo’n 1200 woningen, waaronder sociale woningen 
en woningen voor speciale doelgroepen zoals starters, ouderen en mensen met een 
beperking. We breiden ons woningbestand nu stapje voor stapje verder uit.”

Ad van Zijl, directeur SSW: 
“De regio Utrecht – waaronder 
de gemeente De Bilt – kent een 
zeer overspannen woningmarkt. 
Bij Woonstichting SSW staan 5400 
woningzoekende ingeschreven! 
De nood is dus groot en dat valt 
alleen maar op te lossen door een fors 
nieuwbouwprogramma. De ernst van 
de situatie is voor het college van de 
gemeente en voor Woonstichting SSW 
duidelijk. Daarom is in gezamenlijk 
overleg een woonvisie ontwikkeld en 

zijn op basis hiervan prestatieafspraken gemaakt. Rode draad is dat van alle nieuwbouw 
tenminste 35% voor de sociale sector bestemd is, wat in de praktijk moeilijk realiseerbaar 
blijkt te zijn. Beide partijen hebben zich gecommitteerd aan de woonvisie, dus we 
moeten een uiterste inspanning leveren om de doelstellingen haalbaar te maken.”

Het Biltse Manifest
Arjen Gerritsen: “Het is belangrijk te weten wat mensen in onze gemeente waarderen 
en hoe ze de toekomst zien. Door samen te zoeken naar antwoorden op alle ontwikke-
lingen, kunnen we onze identiteit vormgeven op een manier waar we allemaal trots 
op zijn.”

Trudie Siegerink, oud-directeur 
verpleeghuis Beukering: “Ik was ver-
rast door de insteek van de gemeente om 
bewoners te betrekken bij debatten en 
te vragen actief mee te denken over de 
toekomst. Ik vind het een goede aanpak, 
het brainstormen over de toekomst sprak 
mij wel aan. Ook over de invulling van de 
gesprekken ben ik zeer te spreken, er was 
veel enthousiasme tijdens de avonden. 
Het zal interessant worden om te zien hoe 
de gemeente de visie van dit ambitiedocu-
ment naar de dagelijkse praktijk gaat ver-
talen. Hopelijk zal de gemeente erin slagen 
het enthousiasme vast te houden. Goede 

communicatie blijft natuurlijk een aandachtspunt: niet alleen van overheid richting burger, 
maar ook tussen de ambtenaren onderling. Dat zal de samenhang zeker bevorderen.”

MENS
Herman Mittendorff: “Mensen zitten niet te wachten op versnippering van zorg. 
Ze willen zorg centraal geregeld hebben en dichtbij huis zodat ze zo lang mogelijk 
thuis kunnen blijven wonen. Dat was voor ons het vertrekpunt bij de invoering van de 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Daarom hebben we het zo overzichtelijk 
mogelijk gemaakt. Het is ons gelukt te zorgen voor een integraal aanbod en daarover 
is ook het werkveld erg enthousiast.”

Patty van Ziel, directeur stichting 
Animo (voorheen Buurtwerk De Bilt 
en SJJM): “Wat ik erg positief vind aan 
wethouder Mittendorff en het college 
is dat ze daadkracht hebben en het lef 
om risico’s te nemen. Daardoor is er in 
de afgelopen jaren erg veel veranderd. 
Een goed voorbeeld is het project MENS. 
In plaats van lang te praten zijn we na 
een voorbereidingsperiode gewoon 

begonnen met een pilot, die we dit voorjaar evalueren. Op die manier ervaren we op 
welke punten we moeten bijsturen. Het college pakt de regie, maar staat ook open 
voor geluiden uit het veld. Deze voortvarende aanpak vind ik echt een verademing!”

Wijkgericht werken
Bert Kamminga:  “Het wijk- en dorpsgericht werken heeft defi nitief vorm gekregen. 
De directe communicatie met bewoners via de wijkcontactambtenaren blijkt goed te 
werken. We krijgen daarover aardige reacties uit het veld.” 

Rik Steffers, buurtbeheerder SSW: 
“De verbeteringen door het invoeren van 
wijk- en dorpsgericht werken zijn voor 
mij heel merkbaar. Voor die tijd had ik te 
maken met meerdere ambtenaren van 
verschillende afdelingen, waardoor zaken 
niet altijd even snel werden afgehandeld. 
Tegenwoordig kan ik terecht bij één 

contact persoon en wordt er ook in zeer rap tempo actie ondernomen. Het gaat dan om 
het oplossen van problemen met de bestrating, speeltoestellen of groenonderhoud. 
Daarbij werken we nu echt veel beter samen. Dat geldt voor de wijkcontactambtenaar, 
maar ook over de samenwerking met de BOA’s ben ik zeer te spreken. Ik vind dat de 
contacten uitstekend verlopen en de gemeente mag daarom trots zijn op zichzelf.”

Hanneke Brosi, Wijkraad De Leijen: “Communicatie met de inwoners van De Bilt gaat 
de gemeente steeds beter af, maar laat soms toch nog te wensen over. Met de komst van 
wijkcontactambtenaren is de informatiestroom beter gekanaliseerd en is een grote 
effi encyslag in tijd gemaakt. De wijkraad heeft geparticipeerd in de klankbordgroep 
Verdiept Spoor en de samenwerking met en informatieverstrekking door de gemeente ver-
liepen succesvol. De communicatie met omwonenden over werkzaamheden en afsluiting 
(kruising Anne Franklaan) verdiende helaas geen schoonheidsprijs. Met vallen en opstaan 
groeit de gemeente in haar communicatie met burgers; maar het kan altijd beter. Nieuwe 
inzichten maar ook nieuwe technieken als internet kunnen in de toekomst – nog – beter 
worden ingezet.”

Er zijn enkele woningbouwprojecten in 
uitvoering, zoals het project Park Branden-
burg in Bilthoven met zo’n zeventig woningen 
(waaronder een aantal voor mensen met een 
lichte beperking) en het plan Opgetogen in 
Maartensdijk met 46 woningen (waarvan twee 
derde sociale woningen). Het centrumproject 
voorziet in ongeveer 350 woningen. Ook zijn 
er projecten in de planfase, zoals voor het 
terrein van Hessing, het oude gemeentehuis 
in Maartensdijk en Westbroek.

De gemeente De Bilt wil in 2030 nog steeds 
een aantrekkelijke, groene woongemeente 
zijn met kwalitatief hoogwaardige bedrijven. 
Daarom is het van belang ambities voor de 
toekomst te formuleren. De invulling daarvan 
is met een groep van ca. 80 bewoners uit 
de kernen Hollandsche Rading, Westbroek, 
Maartensdijk, Groenekan, Bilthoven en 
De Bilt en een aantal raadsleden besproken. 
De uitkomsten van deze Biltse debatten en de 
kennisateliers worden verwerkt in Het Biltse 
Manifest, dat wordt gebruikt als uitgangspunt 
voor het toekomstige beleid.

Binnen het project Melkweg worden een 
Brede School (met daarin drie basisscholen, 
buitenschoolse opvang en kinderopvang) en 
een Cultuurhuis (met de Biltse Muziekschool, 
Openbare Bibliotheek De Bilt en de Werk-
schuit) ontwikkeld en samen ondergebracht 
in het Cultureel en Educatief Centrum. Daar-
naast bestaat het project uit woningbouw door 
SSW en de herinrichting van het openbare 
gebied. 

De gemeente is bezig met de herdefi nitie van 
het economisch beleid. De aanwezigheid van 
een bloeiend bedrijfsleven betekent waarde-
ring voor de gemeente en dat is een belang-
rijke levensvoorwaarde voor de toekomst. 
Er wordt nu gewerkt aan de voorbereiding van 
een aantal speerpunten die de komende jaren 
gerealiseerd worden. Dit zijn onder andere 
onderzoek naar het tegengaan van leegstand 
op het Maertensplein en het opstellen van 
een detailhandelsbeleid. Daarnaast werkt de 
gemeente aan het ontwikkelen van bepaalde 
profi elen die kenmerkend zijn voor de kernen, 
zoals life sciences en de creatieve sector. 

Dorpsstraat De Bilt

Grontmij

Het project MENS is een uitwerking van de 
WMO en heeft tot doel in de twee pilotwijken, 
De Bilt West en Maartensdijk, voorzieningen 
aan te bieden op het gebied van wonen, wel-
zijn en zorg. Hierdoor kunnen wijk bewoners 
desgewenst zo lang mogelijk zelfstandig 
in hun eigen vertrouwde omgeving blijven 
wonen. 

Er zijn vier wijkcontactambtenaren aangesteld 
als aanspreekpunt voor bewoners en betrok-
ken instellingen. Zij voeren onder andere over-
leg met bewonersgroepen, lossen praktische 
zaken op en houden het college op de hoogte 
over wat er speelt in de wijken.

Wethouder Herman Mittendorff

De wijkcontactambtenaren: 
Annemieke Vos, Lianne Oosterlee, Miranda de Freitas, Gerard Kosterman

Park Brandenburg
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2 3Gezonde financiën
Bert Kamminga: “We zijn erin geslaagd de in 2004 opgelegde bezuinigingen 
– die diep hebben ingegrepen – af te ronden. Daarmee hebben we een goede basis 
weten te leggen voor de komende jaren. De economische recessie en de daarmee 
gepaard gaande onzekerheid met betrekking tot de gemeentefi nanciën maken een 
goede uitgangspositie extra belangrijk.”

Een gezonde fi nanciële huishouding heeft in 
het collegeprogramma de hoogste prioriteit, 
want zonder een gezonde fi nanciële basis 
loopt immers elk beleid vast. Vanaf 2008 
moest de begroting op orde zijn, dat wil 
zeggen: niet meer putten uit de reserves om 
de begroting rond te krijgen en dat is gelukt. 

Cultureel en Educatief Centrum 
Melkweg
Herman Mittendorff: “Er zijn veel initiatieven en activiteiten op het gebied van kunst 
en cultuur in De Bilt. Deze koesteren wij en dat doen we ondermeer door ze samen te 
brengen in een nieuw cultureel en educatief centrum aan de Melkweg.”

Anton Otten, voorzitter bestuur 
Openbare Bibliotheek De Bilt: “Sinds 
jaren is de locatie van de hoofdvestiging 
van de bibliotheek een punt van discussie. 
Bij het Gemeentehuis, aan de Melkweg, 
of toch nog in de Kwinkelier? Over alle 
alternatieven is uitgebreid gesproken. 
De bibliotheek is zeer tevreden met een 
centrale vestiging in een Cultuurhuis aan 
de Melkweg. Samen met de muziekschool, 
Werkschuit en drie basisscholen onder één 
dak! Dat ging en gaat niet vanzelf, maar 

realisatie van zo’n cultureel centrum komt gelukkig steeds dichterbij. Uitbreiding van zo’n 
centrum met een mooie zaal voor uitvoeringen en optredens zou een bekroning zijn van 
veel werk dat in de afgelopen tijd al is verzet.”

Ben Liezenberg, voorzitter bestuur Biltse Muziekschool: “Het concept van het 
Cultuurhuis daar kunnen wij ons prima in vinden. Een dergelijke samenwerking juichen 
wij toe. Bovendien is het goed dat cultuur op een centraal punt bijeen wordt gebracht, met 
een breed aanbod aan activiteiten. Wij zijn dus een groot voorstander van deze aanpak 
en verwachten ook synergievoordelen. Wel vinden we het jammer dat er geen grote 
ruimte komt voor uitvoeringen, als muziekschool wil je toch ook naar buiten treden met 
uitvoeringen. Ook zitten we nu in de Kwinkelier centraler, dan straks aan de Melkweg. 
Hopelijk heeft de decentrale locatie geen negatieve gevolgen voor het leerlingenaantal.”

Dorpsstraat De Bilt
Arie jan Ditewig: “We gaan de Dorpsstraat opnieuw bestraten in historische stijl. 
De manier waarop we dat precies gaan doen, willen we eerst met bewoners en 
onder nemers bespreken. Wij vinden het belangrijk hen te betrekken bij de nieuwe 
inrichting.”

De riolering en bestrating van de Dorpsstraat 
en Burgemeester de Withstraat in De Bilt zijn 
aan groot onderhoud toe. Bij de reconstructie 
van de wegen wil de gemeente zoveel mogelijk 
de historische kwaliteiten van de oude kern 
van De Bilt terugbrengen. Dit gebeurt in 
samenspraak met bewoners en ondernemers.

Economische speerpunten
Arjen Gerritsen: “Het bedrijfsleven draagt niet alleen bij aan werkgelegenheid, maar 
ook aan het algemene woonklimaat in de gemeente. In samenspraak met betrokkenen 
bekijken we hoe we bepaalde problemen – zoals de veroudering van bedrijfsterreinen, een 
teruglopend winkelbestand in sommige kernen en ruimtegebrek bij kleine zelfstandigen – 
kunnen aanpakken.”

Jannie Vossestein, Kunstkring BeeKk: 
“Kunstkring BeeKk vertegenwoordigt een 
groep professionele beeldende kunste-
naars en de betere amateurs. Er is bij hen 
een grote behoefte aan betaalbare gale-
ries, expositie- en werkruimtes en ateliers. 
Er is een chronisch gebrek aan ruimte 
en dat hebben wij in een gesprek met de 
burgemeester kenbaar gemaakt. Ik heb dat 
als positief ervaren, al liggen er natuurlijk 
niet direct concrete plannen. Het was een 
prettig gesprek en ik ben benieuwd wat 
eruit voort komt. 

Uitbreiding woningvoorraad
Arie Jan Ditewig: “We hebben ons ten doel gesteld de woningvoorraad in 
de gemeente uit te breiden met zo’n 1200 woningen, waaronder sociale woningen 
en woningen voor speciale doelgroepen zoals starters, ouderen en mensen met een 
beperking. We breiden ons woningbestand nu stapje voor stapje verder uit.”

Ad van Zijl, directeur SSW: 
“De regio Utrecht – waaronder 
de gemeente De Bilt – kent een 
zeer overspannen woningmarkt. 
Bij Woonstichting SSW staan 5400 
woningzoekende ingeschreven! 
De nood is dus groot en dat valt 
alleen maar op te lossen door een fors 
nieuwbouwprogramma. De ernst van 
de situatie is voor het college van de 
gemeente en voor Woonstichting SSW 
duidelijk. Daarom is in gezamenlijk 
overleg een woonvisie ontwikkeld en 

zijn op basis hiervan prestatieafspraken gemaakt. Rode draad is dat van alle nieuwbouw 
tenminste 35% voor de sociale sector bestemd is, wat in de praktijk moeilijk realiseerbaar 
blijkt te zijn. Beide partijen hebben zich gecommitteerd aan de woonvisie, dus we 
moeten een uiterste inspanning leveren om de doelstellingen haalbaar te maken.”

Het Biltse Manifest
Arjen Gerritsen: “Het is belangrijk te weten wat mensen in onze gemeente waarderen 
en hoe ze de toekomst zien. Door samen te zoeken naar antwoorden op alle ontwikke-
lingen, kunnen we onze identiteit vormgeven op een manier waar we allemaal trots 
op zijn.”

Trudie Siegerink, oud-directeur 
verpleeghuis Beukering: “Ik was ver-
rast door de insteek van de gemeente om 
bewoners te betrekken bij debatten en 
te vragen actief mee te denken over de 
toekomst. Ik vind het een goede aanpak, 
het brainstormen over de toekomst sprak 
mij wel aan. Ook over de invulling van de 
gesprekken ben ik zeer te spreken, er was 
veel enthousiasme tijdens de avonden. 
Het zal interessant worden om te zien hoe 
de gemeente de visie van dit ambitiedocu-
ment naar de dagelijkse praktijk gaat ver-
talen. Hopelijk zal de gemeente erin slagen 
het enthousiasme vast te houden. Goede 

communicatie blijft natuurlijk een aandachtspunt: niet alleen van overheid richting burger, 
maar ook tussen de ambtenaren onderling. Dat zal de samenhang zeker bevorderen.”

MENS
Herman Mittendorff: “Mensen zitten niet te wachten op versnippering van zorg. 
Ze willen zorg centraal geregeld hebben en dichtbij huis zodat ze zo lang mogelijk 
thuis kunnen blijven wonen. Dat was voor ons het vertrekpunt bij de invoering van de 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Daarom hebben we het zo overzichtelijk 
mogelijk gemaakt. Het is ons gelukt te zorgen voor een integraal aanbod en daarover 
is ook het werkveld erg enthousiast.”

Patty van Ziel, directeur stichting 
Animo (voorheen Buurtwerk De Bilt 
en SJJM): “Wat ik erg positief vind aan 
wethouder Mittendorff en het college 
is dat ze daadkracht hebben en het lef 
om risico’s te nemen. Daardoor is er in 
de afgelopen jaren erg veel veranderd. 
Een goed voorbeeld is het project MENS. 
In plaats van lang te praten zijn we na 
een voorbereidingsperiode gewoon 

begonnen met een pilot, die we dit voorjaar evalueren. Op die manier ervaren we op 
welke punten we moeten bijsturen. Het college pakt de regie, maar staat ook open 
voor geluiden uit het veld. Deze voortvarende aanpak vind ik echt een verademing!”

Wijkgericht werken
Bert Kamminga:  “Het wijk- en dorpsgericht werken heeft defi nitief vorm gekregen. 
De directe communicatie met bewoners via de wijkcontactambtenaren blijkt goed te 
werken. We krijgen daarover aardige reacties uit het veld.” 

Rik Steffers, buurtbeheerder SSW: 
“De verbeteringen door het invoeren van 
wijk- en dorpsgericht werken zijn voor 
mij heel merkbaar. Voor die tijd had ik te 
maken met meerdere ambtenaren van 
verschillende afdelingen, waardoor zaken 
niet altijd even snel werden afgehandeld. 
Tegenwoordig kan ik terecht bij één 

contact persoon en wordt er ook in zeer rap tempo actie ondernomen. Het gaat dan om 
het oplossen van problemen met de bestrating, speeltoestellen of groenonderhoud. 
Daarbij werken we nu echt veel beter samen. Dat geldt voor de wijkcontactambtenaar, 
maar ook over de samenwerking met de BOA’s ben ik zeer te spreken. Ik vind dat de 
contacten uitstekend verlopen en de gemeente mag daarom trots zijn op zichzelf.”

Hanneke Brosi, Wijkraad De Leijen: “Communicatie met de inwoners van De Bilt gaat 
de gemeente steeds beter af, maar laat soms toch nog te wensen over. Met de komst van 
wijkcontactambtenaren is de informatiestroom beter gekanaliseerd en is een grote 
effi encyslag in tijd gemaakt. De wijkraad heeft geparticipeerd in de klankbordgroep 
Verdiept Spoor en de samenwerking met en informatieverstrekking door de gemeente ver-
liepen succesvol. De communicatie met omwonenden over werkzaamheden en afsluiting 
(kruising Anne Franklaan) verdiende helaas geen schoonheidsprijs. Met vallen en opstaan 
groeit de gemeente in haar communicatie met burgers; maar het kan altijd beter. Nieuwe 
inzichten maar ook nieuwe technieken als internet kunnen in de toekomst – nog – beter 
worden ingezet.”

Er zijn enkele woningbouwprojecten in 
uitvoering, zoals het project Park Branden-
burg in Bilthoven met zo’n zeventig woningen 
(waaronder een aantal voor mensen met een 
lichte beperking) en het plan Opgetogen in 
Maartensdijk met 46 woningen (waarvan twee 
derde sociale woningen). Het centrumproject 
voorziet in ongeveer 350 woningen. Ook zijn 
er projecten in de planfase, zoals voor het 
terrein van Hessing, het oude gemeentehuis 
in Maartensdijk en Westbroek.

De gemeente De Bilt wil in 2030 nog steeds 
een aantrekkelijke, groene woongemeente 
zijn met kwalitatief hoogwaardige bedrijven. 
Daarom is het van belang ambities voor de 
toekomst te formuleren. De invulling daarvan 
is met een groep van ca. 80 bewoners uit 
de kernen Hollandsche Rading, Westbroek, 
Maartensdijk, Groenekan, Bilthoven en 
De Bilt en een aantal raadsleden besproken. 
De uitkomsten van deze Biltse debatten en de 
kennisateliers worden verwerkt in Het Biltse 
Manifest, dat wordt gebruikt als uitgangspunt 
voor het toekomstige beleid.

Binnen het project Melkweg worden een 
Brede School (met daarin drie basisscholen, 
buitenschoolse opvang en kinderopvang) en 
een Cultuurhuis (met de Biltse Muziekschool, 
Openbare Bibliotheek De Bilt en de Werk-
schuit) ontwikkeld en samen ondergebracht 
in het Cultureel en Educatief Centrum. Daar-
naast bestaat het project uit woningbouw door 
SSW en de herinrichting van het openbare 
gebied. 

De gemeente is bezig met de herdefi nitie van 
het economisch beleid. De aanwezigheid van 
een bloeiend bedrijfsleven betekent waarde-
ring voor de gemeente en dat is een belang-
rijke levensvoorwaarde voor de toekomst. 
Er wordt nu gewerkt aan de voorbereiding van 
een aantal speerpunten die de komende jaren 
gerealiseerd worden. Dit zijn onder andere 
onderzoek naar het tegengaan van leegstand 
op het Maertensplein en het opstellen van 
een detailhandelsbeleid. Daarnaast werkt de 
gemeente aan het ontwikkelen van bepaalde 
profi elen die kenmerkend zijn voor de kernen, 
zoals life sciences en de creatieve sector. 

Dorpsstraat De Bilt

Grontmij

Het project MENS is een uitwerking van de 
WMO en heeft tot doel in de twee pilotwijken, 
De Bilt West en Maartensdijk, voorzieningen 
aan te bieden op het gebied van wonen, wel-
zijn en zorg. Hierdoor kunnen wijk bewoners 
desgewenst zo lang mogelijk zelfstandig 
in hun eigen vertrouwde omgeving blijven 
wonen. 

Er zijn vier wijkcontactambtenaren aangesteld 
als aanspreekpunt voor bewoners en betrok-
ken instellingen. Zij voeren onder andere over-
leg met bewonersgroepen, lossen praktische 
zaken op en houden het college op de hoogte 
over wat er speelt in de wijken.

Wethouder Herman Mittendorff

De wijkcontactambtenaren: 
Annemieke Vos, Lianne Oosterlee, Miranda de Freitas, Gerard Kosterman

Park Brandenburg
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Natuurgebieden veilig stellen
Arie Jan Ditewig: “De Bilt is altijd een groene gemeente geweest en dat willen 
we natuurlijk graag zo houden. Daarom hebben we ons ingespannen om verschillende 
natuurgebieden te kunnen behouden. Van de 9 miljoen subsidie van de BRU voor groen-
projecten, heeft De Bilt er 3 miljoen gekregen, en dat zegt toch wel wat.”

Marco Glastra, directeur-rentmeester 
van Stichting Het Utrechts Landschap: 
“Als eigenaar van verschillende natuur-
gebieden in De Bilt, heeft Het Utrechts 
Landschap intensief samengewerkt met 
het gemeentebestuur. We zijn het niet 
altijd eens, maar waarderen de betrok-
kenheid van de gemeente bij de ‘groene 
dossiers’. Het Utrechts Landschap is 
op getogen over het feit dat de plannen 
voor de ontwikkeling van een woon-
zorgcentrum op landgoed Beukenburg 
defi nitief van de baan zijn. We gaan er van 
uit dat de vrijgekomen plek een natuur-

bestemming krijgt. Wij zijn positief over de inspanningen van de gemeente om in de Biltse 
Duinen de schade te beperken toen het natuurgebied door Connexxion werd verkocht aan 
vastgoedontwikkelaars. Mede dankzij de gemeente kwam een deel van de Biltse Duinen 
uiteindelijk toch in handen van Het Utrechts Landschap.”

Vernieuwd aanbod minimabeleid
Het college wil dat ook inwoners met een laag inkomen deelnemen aan sociale en 
culturele activiteiten. Daarom wordt de gemeenteraad binnenkort voorgesteld een 
vernieuwd aanbod van het gemeentelijk minimabeleid vast te stellen. Gedacht wordt 
bijvoorbeeld aan een ruimer aanbod van de U-pas en bijdragen aan openbaar vervoer 
en collectieve ziektekostenverzekering. De Cliëntenraad Sociale Zaken De Bilt, belan-
genbehartiger voor minima en adviseur bij beleidsontwikkeling, reageert positief op 
het voorgenomen minimabeleid. De cliëntenraad zegt de uitvoering kritisch te blijven 
volgen.

Dorpshuis Hollandsche Rading
Bert Kamminga: “Er komt een nieuw dorpshuis in Hollandsche Rading. Omdat dit 
niet kostenneutraal kan worden gerealiseerd, zal de gemeenteraad in mei de randvoor-
waarden daarvoor opnieuw vaststellen.”

Topsportgemeente
Herman Mittendorff: “Het was nodig om de sportaccommodaties aan te passen of 
zelfs uit te breiden, want sommigen waren inmiddels behoorlijk uit hun jasje gegroeid. 
We hebben veel geld geïnvesteerd in kunstgrasvelden, kleedkamers, verlichting 
enzovoort, dus nu zijn we weer aardig op orde.”

De gemeente De Bilt is al jaren een topsportgemeente. In 2006 is De Bilt de tweede sport-
gemeente van Nederland geworden. Deze nominatie wordt gebaseerd op de gemeente-
lijke sportprestaties van (team-) sportverenigingen in competities. Veel inwoners zijn lid 
van een sportvereniging. Om goed te kunnen presteren hebben sportverenigingen goede 
faciliteiten nodig en dat is de verantwoordelijkheid van de gemeente. 

De gemeente heeft ervoor gezorgd dat het 
Rodemterrein (Utrechtseweg) wordt over-
gedragen aan de stichting Het Utrechts Land-
schap. Daarmee blijft dit gebied behouden als 
groenschakel (onderdeel van de Ecologische 
Hoofdstructuur) en komen de oorspronkelijke 
bouwplannen te vervallen. Ook de landgoe-
deren Beukenburg en Vollenhoven zijn voor 
de toekomst als natuurgebied veilig gesteld. 
De gemeente werkt eraan om het unieke land-
schap van De Biltse Duinen te behouden en 
het openbare karakter te waarborgen.

Diverse varianten, met en zonder gymzaal, zijn 
doorgerekend en in maart (informeel) bespro-
ken met de raad. Het college zal de raad 
voorstellen te kiezen voor een kleinschalige 
variant, zonder gymzaal. Voordat het voorstel 
wordt behandeld in commissie en raad, zal 
een bewonersavond worden georganiseerd 
met een toelichting op de verschillende 
modellen en de afweging die het college heeft 
gemaakt. 

Wethouder Bert Kamminga

Cliëntenraad Sociale Zaken De Bilt
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Vorige week vrijdagmiddag 3 april 
brak brand uit in de bakkerij van bak-
ker Bos aan de Dorpsweg in Maar-
tensdijk. Tijdens een kleine reparatie 
door een dakbedekker ging het mis. 
Het gevolg was een enorme vuurzee 
waar de brandblusser, die altijd dicht 
in de buurt is, niets meer tegen kon 
doen. De Dorpsweg werd door de 
politie gedeeltelijk afgezet. De brand-
weerploegen van De Bilt, Groenekan 
en Maartensdijk bestreden het vuur 
van beneden en van bovenaf. De 
rookontwikkeling buiten was fors en 
zorgde er binnen voor dat een grote 
partij paasbroden verloren ging. De 

winkel is gespaard gebleven. De win-
kelverkoop op het Maertensplein kon 
gewoon doorgaan, evenals die in de 
andere vestigingen (Den Dolder en 
Hilversum). 

B randmelding
Chef bakker Simons vertelt dat er 
bij de brandmelding aan 112 eerst 
driemaal werd doorverbonden met de 
ambulancedienst voordat de brand-
weer werd bereikt, die daarna snel 
ter plaatse was en met het blussen 
begon. Het was direct duidelijk dat er 
zeker de komende nacht niet gewerkt 
kon worden. Burgemeester Gerritsen 

en commandant Evert Bron waren 
er ook snel. Na twee uur werk, rond 
half zes, kon de brandweer de spul-
len opruimen. De afzetting op de 
Dorpsweg bleef nog geruime tijd in 
stand. Dat was voor automobilisten 
van elders verwarrend, maar ze heb-
ben daardoor toch mooi het dorp 
Maartensdijk leren kennen.

Teleurstellend
De volgende dag wordt de zaak 
schoongemaakt. De brandlucht is nog 
goed te ruiken. Het probleem voor 
bakker Bos is groot. Er zijn wel maat-
regelen genomen dat brood en gebak 
kan worden geleverd maar er is nog 
geen zicht op wanneer ze zelf weer 
volop kunnen gaan draaien. Schrik 
en somberheid over de gebeurtenis 
maken wel langzaam plaats voor de 
wil om weer op te bouwen. Een 
zeer teleurstellende ervaring was de 
reactie van De Voedsel en Waren 
Autoriteit (de overheidsorganisa-
tie die de veiligheid van voedsel en 
consumentenproducten onderzoekt 
en bewaakt), die gebeld werd om 
officieel te komen vaststellen welke 
producten voor de consumptie wel 
of niet meer geschikt waren. Het 
antwoord van de waakhond voor de 
volksgezondheid was dat ze niet kwa-
men omdat het weekend was begon-
nen. Schandelijk!  Voor die dienst mag 
je dus alleen een probleem hebben 
tijdens de doordeweekse dagen.

B rand bij B akker B os
door  K ees P i j pe rs

O ndanks de brand bij bakker B os vorige week blijft de levering in stand. Het herstel van de bakkerij 
kan nog even duren. Daar wordt aan gewerkt. Maar de reacties, niet van de brandweer, 

maar van instanties die snel behoren te helpen, waren zeer teleurstellend.

J l . v ri j dag brak  brand ui t i n de bak k eri j  v an bak k er B os  i n M aar tens di j k . De 
Dor ps w eg w erd ge deel tel i j k  af ge z et. Di v erse brandw eerpl oe ge n  bestreden he t 
v uur  en er w as  spr ak e v an een enor m e rook ont w i k k el i ng. 

N a tw ee u ur  w erk  k onde n de spul l en w eer w or den opge rui m d. 

Hubo, in 1969 gestart, is zeer ver-
eerd dat zij ook in het jaar 2009 
haar verjaardag kan vieren. Volgens 
Jan de Haan van de Maartensdijkse 
vestiging is dit niet geheel vreemd: 
‘Hubo is een krachtig merk en een 
complete en klantgerichte breedpak-
ketzaak. Hubo is de winkel waar de 
consument momenteel naar op zoek 
is; service gecombineerd met sterke 
merken. Iedereen wil toch een op 
maat gemaakte schuifkast of zonne-

scherm, waarbij we opmeten, maken 
en voor u plaatsen?  Kortom, maat-
werk leveren’.

O orsprong
De oorsprong van Hubo ligt bij Hout-
handel Utrecht, de grondlegger van 
de doe-het-zelfmarkt. Houthandel 
Utrecht, destijds gestart in Utrecht, 
heeft de naam Hubo in de markt 
gezet. De naam is ontstaan door een 
afkorting van de bedrijfsnaam ‘Hout-

handel Utrecht Bedrijven Organisa-
tie’. In 1996 is Hubo aangesloten 
bij de HDB-Groep. Momenteel valt 
Hubo, met meer dan 200 locaties, 
onder DGN (Doe-Het-Z elf Groep 
Nederland), die meer dan 400 loca-
ties in Nederland heeft. Het aantal 
locaties breidt zich tot op de dag van 
vandaag uit. 

Heel jaar
Het 40-jarig bestaan wordt het gehele 
jaar gevierd. De aftrap van het feest 
vindt in week 15 plaats, vanaf don-
derdag 9 april a.s. Met name worden 
de eerste drie feestdagen bijzonder 
gevierd met spetterende aanbie-
dingen!  Hierbij moet onder andere 
gedacht worden aan het weggeven 
van verschillende attenties, zoals 
een erg leuk presentje speciaal voor 
Pasen!  
In de loop van het jaar worden spette-
rende acties gehouden en activiteiten 
georganiseerd voor de klanten. Naast 
de aankleding van de Hubo locaties, 
is er ook aandacht geschonken aan de 
Hubokrant en de website!  De 40-jaar 
krant telt 40 pagina’s met aanbiedin-
gen van formaat, op de website is een 
consumentenwinactie geplaatst. Jan 
de Haan nodigt u uit voor een bezoek 
aan de feestelijke winkel op 9, 10 en 
11 april a.s. 

Hubo viert haar 40ste verjaardag
Hubo bestaat alweer 40 jaar in 2009. Dit wordt landelijk gevierd met allerlei aantrekkelijke acties. 

De acties hebben niet alleen betrekking op productkortingen, maar geven ook veel voordeel 
op het serviceaspect van Hubo.

H u bo bestaat  40 j aar . De af tra p v an he t f eest i s ook  i n  M aar tens di j k  op 
don derdag 9 apr i l  a.s . M et nam e w or den de eerste dri e f eestdage n bi j z onde r 
ge v i erd m et spe tterende  aanbi edi nge n!

K leinveemarkt en meer 
op het Maertensplein

S h et l and pony , s c h m ink, eier en 
s c h il de r en, s pel l et j es

door  M ar i j k e Dri eenhui z en

O p zaterdag 11 april zijn er, tussen 11.00 en 15.00 uur, veel 
verschillende activiteiten op het Maertensplein in Maartensdijk. 

De activiteitencommissie van de Winkeliersvereniging pakt 
dit voorjaar groots uit. 

Wim van Barneveld van Wim’s Dierenspeciaalzaak zorgt dit jaar voor de 
beesten. ‘We zijn nog druk bezig met het kijken wat er allemaal bij elkaar 
kan. In ieder geval zijn er schapen met lammetjes, geiten, konijnen, cavia’s, 
kippen met kuikentjes en een papegaai. Alle dieren die er komen te staan 
kunnen geaaid worden’. 

A ctiviteiten
Behalve veel aaibare dieren komt er ook een Shetland pony waarop, tegen 
een kleine vergoeding, ritjes gemaakt kunnen worden. Midden op het plein 
komt ook een plek waar kinderen geschminkt kunnen worden en waar alle 
kinderen zelf eieren kunnen schil-
deren. Korfbalvereniging Tweemaal 
Z es heeft gevraagd of zij ook met 
veel kinderen eieren kunnen komen 
schilderen met als tegenprestatie dat 
de leiding, voor alle kinderen op het 
plein, ook wat spelletjes opzet en 
begeleid. Andries Z weistra zal een 
bakplaat buiten neerzetten zodat ook 
gezorgd wordt voor de inwendige 
mens. Nu nog mooi weer en de acti-
viteit is geslaagd.



A anvragen om vergunning  
(artikel 41 Woningwet) voor:
R eguliere bouwaanvraag
•  Groenekan, Grothelaan 16, uit-

breiden woning;
Lichte bouwaanvraag
•  Groenekan, Nwe.Weteringseweg 

93, vernieuwen vloer koeienstal/
schuur;

•  Maartensdijk, Braamsluiper 6, 
plaatsen dakkapel voorzijde;

•  Westbroek, Burg.Huijdecoperweg 
3, vernieuwen garage;

S loopaanvraag
•  Holl.Rading, Tolakkerweg 108, 

slopen bijgebouw;

U kunt tegen bovenstaande bouw- 
en/of sloopplannen pas een bezwaar-
schrift indienen nadat een vergun-
ning is verleend. Deze besluiten 
maakt de gemeente bekend in de 
BiltBuis onder de rubriek ‘verleen-
de vergunningen’.

Verleende bouwvergunningen
•  Maartensdijk, Pr.Bernhardlaan 84, 

uitbreiden woning (30-3-2009)
•  Westbroek, Wolkammerweg 21, 

uitbreiden woning (30-3-2009)

Vindt u dat u door één van de boven-
staande besluiten dan wel beide 
besluiten rechtstreeks in uw belang 
bent getroffen? Dan kunt u op grond 
van de Algemene wet bestuursrecht 
een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het college van B&W 
van De Bilt (Postbus 300, 3720 
AH Bilthoven). U moet dat doen 

binnen zes weken na de verzend-
datum (=datum achter de verleende 
vergunning) van de besluiten. In het 
bezwaarschrift moet in elk geval 
worden vermeld naam, adres, de 
dagtekening, een omschrijving van 
het besluit waartegen het bezwaar 
is gericht en de redenen waarom 
bezwaar wordt gemaakt. 

Ook al dient u een bezwaarschrift 
in, dan mag toch van de verleende 
vergunning en (eventueel ontheffing 
op grond van artikel 3.6, eerste lid, 
sub c van de Wet op de Ruimtelijke 
ordening) gebruik worden gemaakt. 
Als u dat wilt voorkomen, dan kunt 
u tegelijk met het indienen van een 
bezwaarschrift een voorlopige voor-
ziening aanvragen bij de voorzienin-
genrechter van de rechtbank, sec-
tor Bestuursrecht, Postbus 13023, 
3507 LA Utrecht. U moet voor een 
dergelijke voorziening griffierecht 
betalen. Voor meer informatie over 
de hoogte daarvan kunt u contact 
opnemen met de griffier van de 
rechtbank, tel. 030 – 2233000.

Voor bouwinformatie of het bekij-
ken van ter inzage liggende stuk-
ken kunt u langskomen bij de 
afdeling Vergunningen en Toe-
zicht op werkdagen van 8.30 uur 
tot 12.30 uur. O p dinsdag is de 
afdeling alleen op afspraak open 
van 15.00 – 19.00 uur. U kunt een 
afspraak maken via telefoonnum-
mer (030) 2289411. Voor informa-
tie over bestemmingsplannen en/
of een gesprek met een plantoet-
ser dient u altijd een afspraak te 
maken via bovengenoemd tele-
foonnummer.

P rocedureverordening voor 
advisering tegemoetkoming in 
planschade vastgesteld
Het college van de gemeente De 
Bilt maakt het volgende bekend. De 
raad heeft in zijn vergadering van 
25 maart 2009 de “Procedureveror-
dening voor advisering tegemoet-
koming in planschade” vastgesteld. 

Deze verordening treedt met terug-
werkende kracht tot 1 juli 2008 in 
werking op de dag na deze bekend-
making. 

Deze procedureverordening bevat 
regels over de aanwijzing van een 
adviseur naar aanleiding van een 
aanvraag om tegemoetkoming in 
planschade en de wijze waarop deze 
tot een advies komt. 

Ter inzage
De verordening ligt tijdens kan-
tooruren ter inzage bij het informa-
tiecentrum van het gemeentehuis, 
Soestdijkseweg zuid 173 in Biltho-
ven. Tegen betaling van een leges-
bedrag kunt u een kopie verkrijgen.

Juridische Zaken

Vaststelling Mandaatregeling 
2009
Het college en de burgemeester van 
De Bilt maken bekend dat zij bij 
besluit van 31 maart 2009 de Man-
daatregeling De Bilt 2009 hebben 
vastgesteld.

De Mandaatregeling De Bilt 2009 
draagt de uitoefening van bevoegd-
heden van het college en de bur-
gemeester op aan een aangewezen 
portefeuillehouder of specifiek aan-
gewezen ambtenaren.
De bevoegdheden worden onder 
verantwoordelijkheid van het col-
lege respectievelijk de burgemeester 
uitgeoefend.

De Mandaatregeling De Bilt 2009 
treedt in werking op 1 april 2009 
onder gelijktijdige intrekking van 
de Mandateringsregeling De Bilt 
2007, sedert gewijzigd.

Dit besluit ligt tijdens kantooruren 
ter inzage bij het informatiecentrum 
van het gemeentehuis, Soestdijkse-
weg Zuid 173 in Bilthoven. Tegen 
betaling van een legesbedrag kan 
een kopie worden verkregen.
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Milieuklachten 
Voor milieuklachten over bedrijven 
kunt u tijdens kantooruren terecht bij 
gemeente De Bilt, T (030) 228 94 11. 
Buiten kantooruren kunt u voor deze 
en overige milieuklachten terecht bij de 
politie Binnensticht, T 0900 8844, of de 
milieuklachtentelefoon van de Provin-
cie Utrecht, T 0800 02 25 510 (24 uur 
per dag bereikbaar).

Vergunningen en Toezicht 

Juridische Zaken

V erv ol g op pagi na 15

Werk in uitvoering
De komende week zijn de volgende werken in uitvoering in de gemeente 
De B ilt:
•  Maartensdijk: bouwrijp maken voormalige gemeentewerf Maartensdijk;
•  De Bilt: Herinrichting Waterweg, noordelijk deel van Looydijk tot Groenekan-

seweg. Weg is afgesloten voor doorgaand verkeer, bestemmingsverkeer is wel 
mogelijk, tot half april. 

•  Bilthoven: (sanerings-)werkzaamheden op de parallelweg Emmaplein, aan de 
kant van de even-huisnummers tot half april.

N achtelijke afsluiting fietspad bij station B ilthoven
In de nacht van dinsdag 14 op woensdag 15 april en woensdag 15 op donderdag 
16 april is tussen 23.30 en 06.00 uur het fietspad bij de spoorwegovergang Bilt-
hoven afgesloten i.v.m. onderhoudswerkzaamheden. Fietsers moeten gebruik 
maken van de rijbaan. Er worden waarschuwingsborden geplaatst om verkeer 
te waarschuwen.
Ondanks dat de spoorwegovergang over enkele jaren wordt ondertunneld, zijn 
deze werkzaamheden noodzakelijk. Het onderhoud vindt plaats in opdracht van 
ProRail en wordt uitgevoerd door Strukton. Zowel de vloerplaten als de spoor-
bomen worden vervangen. 

Werkzaamheden Utrechtseweg 
Van 14 tot en met 17 april worden weg- en bermwerkzaamheden uitgevoerd aan 
de Utrechtseweg: rijrichting De Bilt  Zeist, vanaf de Amersfoortseweg tot de 
Jordanlaan. Overdag vinden werkzaamheden plaats aan de bermen en de bus-
baan. Daarvan wordt geen overlast verwacht voor het autoverkeer. 
In de nachten van dinsdag 14 op woensdag 15 april, donderdag 16 op vrijdag 
17 april en vrijdag 17 op zaterdag 18 april wordt gewerkt aan het wegdek van 
de rijbaan en is de weg van 19.00 –  06.00 uur afgesloten voor autoverkeer. 
Onze excuses voor het eventuele ongemak. 

Voor uitgebreide informatie over wonen, welzijn, zorg in Gemeente De Bilt 
en het Wijkservicecentrum MENS kunt u contact opnemen met: 

Wijkservicecentrum ME N S  De B ilt West, Tel. (030) 221 75 50
Locatie: Buurthuis ’t Hoekie, Prof. Dr. T.M.C. Asserweg 2, 3731 KX De Bilt
e-mail: helpdeskdb@mensdebilt.nl
 
Wijkservicecentrum ME N S  Maartensdijk, Tel. (0346) 21 10 55
Locatie: Dijckstate, Maertensplein 96, 3738 GR Maartensdijk
e-mail: helpdeskmd@mensdebilt.nl 

Zie ook: www.mensdebilt.nl.

Veelvoorkomende ergernissen op en 
rond het station in Bilthoven zijn 
rondslingerende fietsen en de beperk-
te ruimte in de fietsenstalling. Dat 
laatste is opgelost.  Op het station in 
Bilthoven zijn onlangs nieuwe fiet-
senrekken geplaatst, waardoor er nu 
voldoende ruimte is om alle fietsen 
in de rekken te plaatsen. Daarom 
houden de gemeente, politie en NS 
een gezamenlijke actie. Met ingang 

van 15 april 2009 worden op en rond 
het station alle fietsen en bromfietsen 
die niet in de daarvoor bestemde stal-
lingen staan, verwijderd. 
Voor 15 april krijgen alle foutge-
parkeerde fietsen en bromfietsen 
dagelijks een waarschuwingsstic-
ker. Er worden ook duidelijke bor-
den geplaatst. Na 15 april worden 
de  foutgeparkeerde fietsen zorgvul-
dig verwijderd, vervoerd en tijdelijk 

opgeslagen op de gemeentewerf. De 
eigenaar kan zijn fiets ophalen na 
betaling van verwijderingkosten van 
€ 15,-. Bij het ophalen moeten betrok-
kenen zich legitimeren en een met 
behulp van een sleutel aantonen dat 
desbetreffende tweewieler hun eigen-
dom is. De gemeente bewaart fietsen 
en bromfietsen 13 weken. Daarna 
worden ze afgevoerd.
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met de unit Openbare Orde 
en Veiligheid van de gemeente De 
Bilt, via telefoonnummer 030 228 
94 11. 

Let op:  Verwijdering “foutgeparkeerde” 
fietsen op station B ilthoven

Commissies vergaderen
De commissie van advies voor Burger en Bestuur vergadert op donderdag 
9 april om 20.00 uur in de Oude Raadzaal van het gemeentehuis Jagtlust 
in Bilthoven. De commissie van advies Openbare Ruimte vergadert op 
donderdag 9 april om 20.00 uur in de Mathildezaal van het gemeentehuis. 
Voorafgaande aan de vergaderingen vindt vanaf 19.30 uur het informeel 
contact plaats in de Bilthal van Jagtlust. 

De agenda voor de vergadering van de commissie Openbare Ruimte is 
gewijzigd. Toegevoegd is het agendapunt Wet voorkeursrecht centrumplan 
Bilthoven. Voor de tijd van behandeling en verdere informatie over de com-
missievergaderingen, kijk op www.debilt.nl onder Bestuur en Organisatie 
 Vergaderkalender/-stukken. 

G ewijzigde openingstijden 
gemeentehuis, servicepunt 

Maartensdijk en Milieustraat
In verband met de feestdagen zijn het gemeentehuis, servicepunt Maartens-
dijk en de Milieustraat een aantal dagen gesloten:

Gesloten op vrijdag 10 april en maandag 13 april: gemeentehuis te Biltho-
ven en de Milieustraat.
Gesloten op maandag 13 april: servicepunt in Maartensdijk

Op zaterdag 11 april is de Milieustraat geopend van 09.00 – 12.00 uur. 



Dinsdagochtend 21 maart is een 
inbraak gepleegd in een woning aan 
de Julianalaan tegenover de kerk. 
Het gebeurde op klaarlichte dag om 
11.15 uur in de ochtend. Nadat de 
poortdeur en de schuurdeur, voorzien 
van sloten met dubbele klinken zijn 
geforceerd, is met een uit de schuur 
gepakte koevoet van de bewoners 
zelf, het kleine achterraam van de 
woning open gewrikt. Er is overal 
in het huis gezocht, waar alle laden 
zijn omgekeerd. Uit een werkkamer 
is een computer ontvreemd. Er zijn 
gouden en zilveren ringen, horloges 
en allerlei sierraden gestolen. Die 
zijn gemakkelijk en ongezien te ver-
voeren. De computer moet in een 
flinke tas het huis uit zijn gedragen. 
Een lang televisiescherm is blijven 
hangen. Dat zou tijdens transport te 
opvallend zijn.

Tips
Een voorbijgangster heeft om 11.15 
uur in de benedenkamer van de 
woning alleen een lange, slanke jon-
geman zien staan. Voor zover ze het 
achteraf kan terughalen, een blanke. 
Z ij nam aan dat het een zoon des hui-
zes was. Er zouden door mensen in de 
omgeving wel vreemden zijn gezien 
maar beschrijvingen ontbreken. Het 
technisch onderzoek van de politie 
heeft geen vingerafdrukken opgele-
verd. Sporen toonden aan dat dief of 
dieven gebruik hebben gemaakt van 
dunne plastic handschoenen. Wat nor-
maal niet gebeurt is dat de bewoonster 
juist de laatste drie dinsdagochtenden 
afwezig was. De bewoonster heeft in 

bijgaande ‘kwijt’ haar ervaring naar 
de redactie gestuurd. Z e vraagt om 
tips als mensen in de omgeving iets 
hebben gezien en adviseert goed te 
letten op verdachte voorvallen.

Mislukt
In diezelfde nacht is een inbraakpo-
ging gedaan bij Bakker Bos op het 
Maertensplein. Na drie eerdere erva-
ringen in de vestiging Den Dolder 
is de beveiliging in alle vestigingen 
aangepast. Aan de achterkant van het 
bedrijf is ditmaal eerst een hek gefor-
ceerd. Daarna heeft een stevige, goed 
gesloten binnendeur aan de achter-
zijde van de winkel ondanks bescha-
diging, het forse geweld gekeerd. De 
poging tot inbraak werd de volgende 
ochtend door het personeel ontdekt 
waarna de politie sporenonderzoek 
heeft gedaan. Niet bekend is of er iets 
is gevonden. Het personeel spreekt 
over een domme daad omdat er niets 
te halen valt. Geld wordt overdag 
al weggehaald. Bovenburen hebben 
wel iets van herrie gehoord maar niet 
gereageerd door 112 te bellen. 

Voorkomen
Toch zijn er aanwijzingen dat buren 
in Maartensdijk alerter zijn geworden 
op wat er in hun omgeving gebeurt, of 
zou kunnen gebeuren. Een bewoon-
ster van de Planetenlaan die eerder al 
driemaal een insluiper in huis heeft 
gehad, vertelt dat zij vorige week door 
haar buurman gevraagd werd op zijn 
huis te letten omdat hij enige tijd weg 
moest. Z e doet dat vanzelfsprekend 
maar vindt het tegelijk belachelijk dat 

het in ons dorp nodig blijkt te zijn. 
Z ij meent dat de politie niet in staat 
is een inbraakreeks te voorkomen en 
dus meer zou moeten controleren. 
Boeven zouden dan minder of geen 
risico nemen. Z ij is trouwens niet de 
enige die er zo over denkt.

K lachten
De bewoonster die gewend is om heel 
duidelijk uit te leggen wat ze op het 
hart heeft, belt het politiebureau in De 
Bilt, wil dat even kwijt en spreekt zo 
te horen een jonge politieman. Z e ver-
telt dat ze in de straat woont waar al 
een aantal malen is ingebroken waar-
bij zelfs honden zijn verdoofd. Mag 
zij dan geschrokken en bang zijn en 
vragen om meer controle?  De politie-
man heeft na een waarschuwing, dat 
haar toon hem niet bevalt, het gesprek 
afgebroken. Z ij zou hem met ‘jij’ heb-
ben aangesproken. De bewoonster 
heeft daarna contact opgenomen met 
raadslid Doedens uit Maartensdijk en 
is vol lof over zijn reactie. Daarna 
is bij afwezigheid van burgemeester 
Gerritsen diens secretaresse geï nfor-
meerd, die haar en ook deze verslag-
gever heeft verzekerd de klachten aan 
de burgemeester over te brengen. 

O psporingsambtenaren
De commissie van advies voor burger 
en bestuur vergadert morgen, donder-
dag 9 april om 20.00 uur in de Oude 
Raadszaal van het gemeentehuis in 
De Bilt. Op de agenda staat, direct na 
de opening vergadering en vaststel-
ling agenda, als eerste punt ‘Ú itbrei-
den formatie opsporingsambtenaren.’ 

Conclusie
De conclusie kan worden getrok-
ken dat het bij alle woninginbraken 
gaat om panden waar aan de voor- 
en achterzijde geen andere huizen 
zijn van waaruit buren duidelijk kun-
nen zien wat er gebeurt. Wel naaste 

buren, maar daar zorgen tussenmu-
ren voor remming van geluiden en 
inkijk. Bovendien blijkt dat overal 
eerst op afstand verkenning heeft 
plaatsgevonden. Dat betreft minder 
de autokraken. Dat zijn hit-en-run 
acties. Snel graaien en wegwezen. 
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Van oktober 2008 tot en met januari 
2009 hebben wij een onderzoek laten 
uitvoeren naar de wensen, behoeften 
en ervaringen van bezoekers van het 
servicepunt in Maartensdijk en de 
loketten Burgerzaken, Belastingen, 
Z orgloket en het loket Bouwen en 
Wonen in het gemeentehuis in Bilt-
hoven. 
De resultaten uit dit onderzoek zijn 
inmiddels bekend. De gemeente 
krijgt van haar bezoekers een hoge 
score als het gaat om dienstverlening. 
Het onderzoek wijst ook uit dat nog 
niet aan alle servicenormen wordt 
voldaan. 

Uit het klanttevredenheidsonderzoek 
blijkt dat de bezoeker over het alge-
meen tevreden is over de inrichting 
van de balies en de wachtruimte bij 
binnenkomst. Een meerderheid is 

tevreden over de snelheid waarmee 
een afspraak kan worden gemaakt, 
over de wachttijd en over de ope-
ningstijden. Ook is een meerderheid 
tevreden over de telefonische dienst-
verlening; de duidelijkheid van het 
introductiemenu, de wachttijd en het 
doorverbinden. De baliemedewerkers 
van de gemeente krijgen voor hun 
dienstverlening een rapportcijfer van 
8.1 of hoger. 

Niet altijd wordt aan alle service-
normen voldaan; bezoekers zonder 
afspraak wachten soms langer dan 20 
minuten. Afspraken met bezoekers 
worden niet altijd binnen 7 dagen 
gepland en de wachttijd voor bezoe-
kers mé t een afspraak is soms langer 
dan 5 minuten. Daarnaast dient er 
gekeken te worden naar de privacy en 
hebben bezoekers behoefte aan een 

duidelijke markering van het infor-
matiecentrum.  Ook is er behoefte 
aan meer informatie op het internet 
en heeft men soms moeite met het 
vinden van een parkeerplek. 

Om de kwaliteit van onze dienstverle-
ning verder te verbeteren en volledig 
te voldoen aan de servicenormen, is 
een actieplan opgesteld. Verder werkt 
de gemeente voortdurend aan het 
verbeteren van de dienstverlening aan 
de balie, telefonisch en digitaal. In de 
Burgerpeiling die aan het eind van dit 
jaar gehouden wordt, meten we welke 
resultaten deze acties hebben.  

Voor het volledige onderzoeksrapport 
raadpleeg de website www.debilt.nl 
of haal een exemplaar af bij het 
gemeentehuis in Bilthoven of het ser-
vicepunt in Maartensdijk. 

Uitkomst K lanttevredenheidsonderzoek 

In 2009 organiseert het jumelagecomité  De Bilt/ Coesfeld, uiteraard in nauwe 
samenspraak met Coesfeld, weer twee fietstochten, waarvoor u zich nu al kunt 
inschrijven:
•  Zaterdag 13 juni a.s. Fietstocht in De Bilt met maximaal 15 Coesfeldse- en 

een gelijk aantal Biltse deelnemers.
•  Zaterdag 29 augustus a.s. Fietstocht in Coesfeld met max.15 Biltse- en een 

gelijk aantal Coesfeldse deelnemers. 
U kunt zich inschrijven via email: nederhofj@ debilt.nl of telefonisch op 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op tel. 030-228 95 69.

A ctiviteiten 2009 Ju melage 
De B ilt / Coesfeld:  Fietstochten

Op woensdag 15 april om 19.30 
uur organiseert het Actieteam Jon-
geren De Bilt een gespreksavond 
met jongeren in de Rataplan te Bilt-
hoven. Het Actieteam Jongeren is 
een integrale samenwerking van 
gemeente De Bilt, jongerenwerk, 
Vitras, politie en de SSW. Het doel 
van de werkgroep is een zo efficië nt 
mogelijke aanpak van overlast ver-
oorzaakt door jongeren door middel 
van onderlinge afstemming en door 
inzet vanuit de betrokken partijen
Jongeren zijn door middel van een 
flyer-actie uitgenodigd om te praten 
over zaken die spelen als: Waar 
mag je wel of niet “ hangen”  in 

de gemeente?  En: Z ijn er genoeg 
activiteiten voor jongeren in Biltho-
ven?  Ook worden gedragsregels op 
straat onder de aandacht gebracht. 
Deze avond is een vervolg op de 
thema avond “ streetwise”  waarin 
het Actieteam Jongeren de dialoog 
is aangegaan met ouders van hang-
groepjongeren om samen te kijken 
naar oplossingen voor de problema-
tiek rondom het “ hangen”  van jon-
geren. De belangrijkste uitkomsten 
van deze avond zullen op de bijeen-
komst van 15 april met de jongeren 
worden gedeeld. De burgemeester 
zal tijdens deze avond ook aanwe-
zig zijn. 

J ongerenavond in B ilthoven

Misdaad in Maartensdijk gaat
gewoon door

door  K ees P i j pe rs

Vorige week heeft het dievengilde opnieuw in Maartensdijk toegeslagen. B ij een woonhuis aan de K oningin 
Ju lianalaan is dat gelukt maar bij een winkel op het Maertensplein heeft een sterke deur

onheil voorkomen.

Dit wil ik ‘ effe’  kwijt…
Dieven overdag actief in Maartensdijk

Bewoners: pas op uw spullen!  Let op verdachte mensen, auto’s enzovoort!  
Ik heb een aantal dagen voor de inbraak iemand door de straat zien lopen, 
waarvan ik toen al dacht, dit past niet bij het Maartensdijkse beeld. Deze 
man was mogelijk een verkenner en heeft doelwitadressen genoteerd. Wij 
waren nu de klos en ik hoop van harte dat het daarbij blijft, maar gezien 
recente verhalen - denk aan de inbraak bij Nagel - weet ik eigenlijk dat het 
inbrekersgilde Maartensdijk goed aan het uitkleden is. 
Dinsdag 31 maart rond 11.15 is er bij ons ingebroken aan de Koningin 
Julianalaan, tegenover de Ontmoetingskerk. Meneer is achterom gelopen, 
heeft een raam opengebroken en de hele boel boven en beneden overhoop 
gehaald. Het is minimaal een meneer, want die is gezien door een kennis 
die langsreed en dacht dat een van onze zoons in huis liep. Daarna is ons 
scherm naar beneden gedaan, later is dit weer opengedaan. De buren hebben 
wel iets gehoord maar helaas niets zo ongewoons dat ze onraad roken. Er 
heeft geen auto voor de deur gestaan en ik vermoed dat deze meneer in ieder 
geval een stukje lopend op weg is gegaan, met onze boodschappentas met 
onze spullen en een grote draagdoos van Apple met daarin mijn computer. 
Of hij is voor onze deur opgepikt. Dit zou door iemand gezien kunnen zijn. 
Wie heeft iemand in een auto zien stappen met deze spullen, of heeft deze 
man of een handlanger (vrouw kan ook) de bus genomen?  Buschauffeurs 
van lijnen 58 en 138 rond het middaguur, hebben jullie iemand vervoerd 
met deze spullen bij zich?
De politie kan weinig doen, er zijn geen doden gevallen, de dief droeg hand-
schoenen dus geen bruikbare sporen. Heeft iemand tips, die zijn welkom. 
Bel de politie in Z eist of laat het mij weten.

J os é  H oppe nbr ouw er, M aar tens di j k

M ededel i ng:  H et ge m eent eni euw s i s v ol l edi g i n dez e rubr i ek  opge nom en. A l l een 
v oo r de bek endm ak i nge n en v ergun ni nge n i s een sel ec ti e opge nom en, w aar bi j  i n 
i eder ge v al  al l e i nf or m at i e ov er de dor ps k erne n w or dt v erm el d. V ol l edi ge  v erm el di ng 
v an  de bek endm ak i nge n v oor  de k erne n De B i l t en B i l thov en staan w ek el i j k s i n de 
B i l tB ui s/ B C  en op de w ebsi te v an de ge m eent e De B i l t w w w .de bi l t.nl .
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MENS is opgezet op initiatief van 
de gemeente De Bilt om de nieuwe 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
vorm te geven. MENS is een letter-
woord: de afzonderlijke letters vor-
men een woord. MENS staat voor: 
Meedoen Ervaren Nieuw Samen. De 
doelstelling van het project is om een 
volledig dienstenpakket aan te kun-
nen bieden op het gebied van wonen, 
welzijn en zorg aan alle inwoners 
ongeacht hun leeftijd, achtergrond of 
handicap. Dit alles om het doel van de 
WMO te realiseren: het voor iedereen 
mogelijk maken om, indien gewenst 
,zo lang mogelijk zelfstandig te kun-
nen blijven wonen en te participeren 
in de samenleving. In de pilotwijken 
Maartensdijk en De Bilt West waren 
al veel organisaties actief, MENS 
heeft niet de intentie gehad hier-
aan iets nieuws toe te voegen maar 
wel het bestaande waar nodig aan 
te vullen en de wijkinfrastructuur te 
versterken. De Helpdesk is daar een 
voorbeeld van.

O pening
Verschillende sprekers waren uitgeno-
digd om, onder leiding van gespreks-
leider Elisabeth van den Hoogen, hun 
ideeë n en visie omtrent het project 
te vertellen. Het project is gestart op 

initiatief van wethouder Herman Mit-
tendorff. Hij mocht daarom ook het 
symposium openen. ‘Wij hadden als 
gemeente de kat uit de boom kunnen 
kijken bij de invoering van de WMO, 
maar wij hebben deze nieuwe taak 
niet als een last willen zien maar als 
een kans. En die kans is aangegrepen: 
wij zijn met durf aan de slag gegaan 
met als uitgangspunt het Wijk en 
Dorpsgericht werken. Er is veel gere-
aliseerd in twee jaar maar (nog) niet 
alles is geslaagd. Mijn wens is dat het 
ons gaat lukken om wijkzorgteams 
op te gaan zetten, waarin mensen die 
de wijk of het dorp kennen samen-
werken om tot een beter resultaat te 
komen’. 

O pzet en resultaten
Harm Hoekstra, convenantpartij van 
het project en directeur van de Stich-
ting de Bilthuysen, vertelde gedreven 
over de opzet en de reeds behaalde 
resultaten. ‘Samen met de andere 
convenantpartijen Animo, Cordaan, 
Gemeente De Bilt, Gezondheids-
centrum De Bilt, Kwintes, Provincie 
Utrecht, SWO De Z es Kernen De Bilt, 
Reinaerde, Vitras en Woonstichting 
SSW hebben we snel een heel stevig 
draagvlak voor dit project gecreë erd. 
Er is gewerkt in werkgroepen, de 

sfeer was goed, iedereen zette zich 
volledig in en maakte de benodigde 
tijd vrij: we hebben keihard gewerkt. 
Er is zowel in De Bilt als in Maartens-
dijk een Wijkservicecentrum opgezet, 
met een Helpdesk voor informatie en 
advies over wonen, welzijn en zorg, 
maar ook over recreatie, educatie en 
cultuur. Er is een adviseur voor per-
soonlijk advies en ondersteuning. Er 
is een Wijkrestaurant waar mensen 
kunnen eten en elkaar kunnen ont-
moeten. Er zijn diverse organisaties 
die huishoudelijke hulp en thuiszorg 
leveren en verschillende organisaties 
die ondersteuning bieden aan mensen 
met een psychische of verstande-
lijke beperking. In de steigers staan 
een Sociaal Steunpunt, Wijkdiensten-
teams die servicediensten gaan ver-
richten, domotica (zorg en dienstver-
lening op maat via een beeldscherm) 
en een Nachtzorgcentrale voor avond, 
nacht en weekendzorg. Er is dus echt 
veel samengebracht, wij zijn enthou-
siast en hopen dat ook de mensen uit 
de wijk of het dorp de weg naar onze 
Wijkservicecentra gaan vinden’. 

ME N S  koploper in provincie
Chandra Gisler is projectleider Wel 
Thuis!  Van de Provincie Utrecht. Z ij 
vertelde dat de gemeente De Bilt met 
het project MENS koploper is in de 
provincie Utrecht. ‘Er is voortvarend 
en veelomvattend te werk gegaan en 
er is veel gerealiseerd’. Graag zou ze 
het project MENS aan willen mel-
den als voorbeeldproject bij het SEV 
(Stuurgroep Experimenten Volkshuis-
vesting). Z e sloot haar verhaal af met 
‘Een project als MENS moet kunnen 
blijven rekenen op hulp’. 

O ngelijke behandeling
Hans van Ewijk is lector Sociaal 
Beleid en voorzitter van het Ken-
niscentrum Sociale Innovatie van 
de Hogeschool Utrecht; hij gaf een 
beschouwend betoog gezien vanuit 
de nieuwe Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning. Het vertelde dat als 
de samenleving steeds ingewikkelder 
wordt het ook steeds moeilijker wordt 

om het sociaal goed te blijven doen. 
Hij pleitte voor een modern sociaal 
beleid dat lokaal wordt uitgevoerd 
en ziet daarom in MENS een kans. 
‘Ik ben voor ongelijke behandeling 
waarbij gekeken wordt wat ieder per-
soonlijk nodig heeft om goed te func-
tioneren en dat ook krijgt. Niets meer, 
niets minder’. 

Discussie
Het laatste onderdeel van het Sym-
posium was een discussie tussen de 
sprekers van de avond en de mensen 
in de zaal. Er werd gesproken over 
vraaggerichte en aanbodgerichte hulp, 
over meetbaarheid, de toekomst van 

MENS, eenzaamheid en hoe maak je 
MENS van de wijk of het dorp zelf. 
Ook het gebruik maken van stille 
kennis (persoonlijke competenties en 
vaardigheden van wijk en dorpsbe-
woners) en bemoeizorg ( hulpverle-
ning aan mensen die de stap naar de 
reguliere zorg niet willen of kunnen 
maken) werden besproken. 

Volgende stap
De pilotfase van het project MENS is 
bijna ten einde. Voorlopig draait alles 
gewoon door. In juni zal de gemeen-
teraad met de behandeling van de 
voorjaarsnota en de WMO ook de 
toekomst van MENS behandelen.

S ym posium ME N S  
door  M ar i j k e Dri eenhui z en

De pilotfase van het WMO  I nnovatieproject ME N S  is per 1 april 2009 voorbij. O m hierbij stil te staan 
was er vorige week dinsdag een sym posium waarop de achtergrond en de resultaten werden belicht. 
De Mathildezaal van het gemeentehuis was vol, behalve de partners van het project waren ook vele 

genodigden aanwezig die bijna allemaal werkzaam zijn in de sectoren wonen, welzijn en zorg.

E l i sabe th v an den H ooge n l ei dde de di sc us si e tus sen de f or um l eden en de 
aanw ez i ge n i n de z a al .

H et p roj ec t i s ge star t op i ni ti a ti ef  v an w ethoude r H erm an M i ttendor f f , hi j  
m oc ht  daar om  o ok  he t sy m pos i um  ope ne n.

I n Dialoog van 
de S tichting B odhisattva

Op donderdag 9 april wordt in de Schutsmantel, Gregoriuslaan 35, te 
Bilthoven, in de reeks ‘In Dialoog’, een openbare avond onder leiding van 
Mevrouw Dorien Q uik gegeven. Een uitspraak van Boeddha Shakyamoeni 
en een uitspraak van de filosoof Michel Foucault worden met elkaar in 
verband gebracht. In deze Dialoogavond betreft het de volgende uitspraken: 
Boeddha zei: ’ieder verschil komt voort uit onjuist denken; alles is een’. 
Michel Foucault zei :‘Eenheid bestaat slechts door het verdoezelen van de 
verschillen’.

Na een korte introductie zullen ‘in dialoog’ de beide uitspraken nader 
onderzocht worden. De avond is voor iedereen vrij toegankelijk en begint 
om 19.30 uur en eindigt om 22.00 uur. Een donatie voor het weeshuis 
in Cambodja is zeer welkom. De bibliotheek zal op deze avond aanwe-
zig zijn. Voor verdere informatie: zie website www.stichtingbodhisattva.
eu  of e-mail naar info@ stichtingbodhisattva.eu, of bel het secretariaat  
tel: 06 28373039.

Mobieltjescursus
De jongeren van de afdeling De Bilt van het Ned. Rode Kruis organiseren 
weer een nieuwe mobieltjescursus. Het is geen klassikaal gebeuren, de 
deelnemers worden gekoppeld aan een jongere en hebben zo de mogelijk-
heid om de eigen mobiel te leren gebruiken. De vorige cursussen waren 
een succes. De deelnemers hebben veel opgestoken van de jongeren en de 
jongeren vonden het erg leuk om te doen. Van de deelnemers werd verno-
men dat ze graag op herhaling komen!  Er zijn geen kosten aan verbonden, 
alleen het mobieltje moet meegebracht worden. Reden genoeg dus om deze 
cursus opnieuw aan te bieden: Woensdagavond 15 april a.s. bent u van 
harte welkom in de cursusruimte van SWO in Z orgcentrum Dijckstate in 
Maartensdijk. Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar, en staan de  jongeren 
klaar om uw vragen over de werking 
van uw mobiel te beantwoorden. U 
krijgt de gelegenheid om uw vragen 
te stellen en zo – individueel - uw 
mobiel te leren kennen. Schroom 
niet!  De jongeren doen het graag 
en weten er heel veel van. Kom dus 
gewoon langs met uw mobiel!  Nog 
vragen?  bel: Annelies van Heerin-
gen, tel. 030 2205723.

Wethouder Bert Kamminga deelt tij-
dens het vragenuurtje in de gemeen-
teraad mee dat in het college van B 
en W op 31 maart besluitvorming 
plaatsvindt over verslaglegging in 
beeld en geluid van raads- en com-
missievergaderingen. Op 6 november 
2008 was daarover een motie van 
GroenLinks& PvdA aangenomen. ‘De 
motie is in uitvoering en binnen drie 
weken kunt u een uitnodiging voor 
een demonstratie verwachten’, aldus 
de wethouder. ‘Bij een positief besluit 
op 31 maart zal de implementatie 
direct volgen. Dat duurt acht weken 
en met een beetje goede wil kan dan 
in mei de eerste audiovisuele verslaglegging het licht zien.’ Dé siré e Schmalschlä ger meldt dat RTV De Bilt Z eist het 
graag op de kabel wil zetten. Met een link naar de Beursvloer, die dezelfde dag had plaatsgevonden, zegt ze tegen de 
wethouder: ‘Misschien kan ik de match met u maken.’ Na de raadsvergadering werd de match inderdaad gesloten. De 
wethouder zorgt voor opnameapparatuur en RTV De Bilt Z eist gaat de uitzendingen verzorgen. [GG]

Vergaderingen op lokale zenders

‘ W e he bben een m at c h… .’
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In juni 2007 werd het vorige club-
huis gesloopt na zevenenveertig jaar 
dienst te hebben gedaan. Maar het 
was brandgevaarlijk bevonden en 
het kon het grote aantal leden, der-
tienhonderd, niet meer huisvesten 
tijdens drukke zaterdagen. Thomas 
Groenink, secretaris van Voordaan: 
‘De ruimte-indeling is efficië nt en we 
hebben gezorgd dat het binnen het 
bestemmingsplan is gebleven’. Voor 
veel hockeyers was de sfeer van het 
oude clubhuis erg belangrijk, maar 
‘het nieuwe clubhuis is voor de leden 
gewoon de volgende huiskamer, het 
blijft Voordaan’, aldus Thijs Linssen, 
vice-voorzitter. ‘We hebben de leden 
betrokken bij de opzet van de bouw-
structuur’, vertelt Groenink, ‘en zij 
wilden twee dingen: een terras en de 
open haard handhaven en dat hebben 
we gedaan’. De tegels van het terras 
zijn geschonken door de gemeente De 
Bilt en afkomstig van de Waterweg 
in De Bilt. Hoewel de bouw kostbaar 
was, vertelt Groenink dat ze binnen 
het budget zijn gebleven: ‘Het VSB-
fonds heeft een fors bedrag geschon-
ken, net voordat de problemen bij de 
banken ontstonden, dus daar hebben 
mee geboft’. 

Varkensschuur
MMHC is een hockeyclub met een 
lang verleden en een groeiend leden-
aantal. Hele families zijn opgegroeid 
op en naast de velden. Thomas en 
Thijs: ‘De club is op 5 maart 1935 
opgericht door een tiental enthousi-
aste hockeyers in Tuindorp, dat toen 
nog onder de gemeente Maartensdijk 
viel. Het clubhuis uit die tijd was 
een voormalige varkensschuur’. Van 
het huidige ledenbestand komt het 
merendeel uit Tuindorp en Voordorp, 
met veel jeugdleden uit Groenekan. 

Linssen: ‘ We hebben veel jonge 
jeugd en minder oudere jeugd’. Tij-
dens de opening van het nieuwe club-
huis wordt het verleden en de toe-
komst van Voordaan vertegenwoor-
digd door Paul Volkers en Fabien 
Noordenbos, respectievelijk oudste 
en jongste clublid. Z ij mogen het 
doek wegtrekken, dat de naam van 
Voordaan onthult op de voorgevel 
van het clubhuis. Paul Volkers greep 
de gelegenheid aan om stil te staan 
bij het ontstaan van het vorige club-
huis in 1962: ‘ Er was 40.000 gulden 
beschikbaar en er werden alleen met-
selaars en timmerlieden ingehuurd. 
Het overige werk werd gedaan door 
leden van Voordaan zelf’. 

Champagne
Na de opening op het terras door 
voorzitter Rob Koopmans, ging ieder-
een naar binnen, waar Koopmans het 

woord gaf aan de heer Wakkie van 
de hockeybond. Hij schonk Voordaan 
een schilderij van Rietveld om het 
clubhuis mee op te sieren. Vervolgens 
benadrukte wethouder Mittendorff de 
positie van De Bilt als topsportge-
meente en sprak hij de hoop dat het 
eerste elftal zou promoveren. 

Ook gaf hij aan dat de gemeente bezig 
is met het oplossen van de knelpunten 
rond Voordaan: het verkeer op de Lin-
denlaan en het parkeerprobleem rond 
de hockeyvelden. ‘De oplossing voor 
deze problemen zal genomen worden 
in samenhang met de visie op Groe-
nekan’, voegde wethouder Ditewig 
er, voor zijn tafelgenoten, aan toe. 
Na het officië le deel golfde de gezel-
ligheid door het nieuwe clubhuis en 
over het terras en werd het champag-
neglas geheven op de toekomst van 
Voordaan.

Hockeyc lub Voordaan 
heeft nieuw clubhuis

door  Sy l v i a v an der L aan 

O p de velden werd nog volop gehockeyd , maar in het clubhuis en op het terras van MMHC Voordaan 
was het al feest. N iet vanwege het feit dat het eerste elftal bovenaan staat, 

maar omdat het nieuwe clubhuis officieel werd geopend.

B i nne n en  bui ten w a s he t f eest bi j  V oor daan.

Bij tennisvereniging Het Kraaienveld 
in Westbroek kun je zowel in de 
zomer als in de winter tennis spelen 
op de kunstgrasbanen. De club heeft 
organiseert daarom een wintercompe-
titie op haar buitenbanen. In de cate-
gorieë n damesdubbel, gemend dubbel 
en herendubbel zijn tussen november 
en april poulewedstrijden afgewerkt.

Dat leverde een recorddeelname op 
van gemengd dubbelparen en dames-
dubbelparen. De besten mochten 
optreden in de finalewedstrijden op 
29 maart. In de herendubbelfinale 
mochten Joop van Raak en Huib Ste-
kelenburg aan de slag tegen Rob 
Fokker en Jan Overeem. Van Raak en 
Stekelenburg waren kansloos tegen 
de geconcentreerd spelende Fokker 
en Overeem: 6-0, 6-3. De damesdub-
belfinale was veel spannender. Gitima 
Schans en Charlotte Verbunt versloe-
gen Susan Klaase en Marjolijn Ban-
nink met 6-3, 6-2. Het damesniveau 
is in Westbroek aanzienlijk verbeterd 
en de finale kende een aantal lange, 

spectaculaire slagenwisselingen. In 
het gemengd dubbel speelden Char-
lotte Verbunt met Ad Verhoef tegen 
Irma Sinke en Marc Peeters. Deze 

finale werd een spannende driesetter 
waarin de dames een vooraanstaande 
rol speelden. Sinke en Peeters toon-
den zich het sterkst: 6-1, 2-6, 3-6.

Winterkampioenen bij het K raaienveld

J an O v ereem  en R ob F ok k er i n ac ti e.

A N B O  fietst het voorjaar in
De bekende ANBO fietstochten, georganiseerd door de afdeling De Bilt-
Maartensdijk, starten weer. Tweewekelijks is er een tocht van ongeveer 25 
km. langs bekende en onbekende paden in de provincie. De eerste afreis is 
op donderdag 16 april a.s. om 9.30 uur bij de Biltse vestiging van SWO De 
Z es Kernen De Bilt aan de Jasmijnstraat 6. Onderweg is er een koffiestop 
in de route opgenomen. Ook niet-leden zijn van harte welkom. Informatie 
vooraf is telefonisch te verkrijgen op 030 2285493 of 030 2201295.

K lankbord
E v as ie

Sommigen vinden het jammer dat 
zij pas op latere leeftijd het mooie 
bridgespel hebben geleerd. In fami-
liekring was het kaarten soms of 
vaak een geregeld terugkerend ritu-
eel maar dan hebben we het over 
klaverjassen, schudjassen, hartenja-
gen, rikken en zwikken. Maar bridge 
kwam in dit rijtje niet voor. Het werd gespeeld in de zogenaamde ‘hogere 
kringen’ van notabelen en aristocratie. Dan had je het wel zo’n beetje 
gehad.

Die gedachte, dat bridge alleen maar voor hogeren was gereserveerd, is 
niet alleen al lang achterhaald, maar ook volkomen misplaatst (geweest). 
Sommigen leidden dat af uit het feit, dat wanneer je in de 80er en 90er jaren 
van de vorige eeuw een bridgezaal aanschouwde, je alleen maar deftige 
mensen van vaak respectabele leeftijd ontmoette. Ook dat was op zich al 
een selectieve waarneming, vaak vertroebeld door een vooringenomenheid 
van het hoogste niveau. Veelal waren en zijn deze onterechte gedachten en 
belevingen de basis voor een evasie; een ‘er niet aan willen’, gebaseerd op 
de gedachte, dat het van een andere wereld is. En op zich is dat (ook) al 
weer een vorm van vluchtgedrag; zo in de geest van: ’t is ook best moei-
lijk’. Of ‘best moeilijke dingen’ dan ook alleen maar voor geselecteerd 
publiek zijn?  
Het bridgecursus-seizoen is (alweer) ten einde of verkeert tenminste in de 
afrondende fase. De wekelijkse clubavonden van de diverse clubs, welke 
de gemeente De Bilt rijk is naderen hun afsluitende interne clubkampioen-
schappen. Z owel de cursus voor beginners als de wekelijkse bijscholings-
bijeenkomsten van ietwat gevorderden, die de SWO De Z es Kernen De Bilt 
dit jaar organiseerde, logenstraften alle vooroordelen en preoccupaties op 
niet mis te verstane wijzen. Ik mocht alle avonden in het gezelschap ver-
keren van een aantal gedreven enthousiastelingen, die week in week uit tot 
in alle vezels gemotiveerd weerkeerden en vaak met geopende mond klaar 
zaten om de hapklare brokken kennisverrijking te kunnen consumeren. 
Wat nog belangrijker was en is dan die lessen, waren en zijn de sociale 
contacten die er op deze avonden opgebouwd werden en die tot de dag 
van vandaag in stand gebleven zijn. Enthousiast verhalen de deelnemers 
van hun extra ingelaste oefenavondjes bij d’ een of d’ ander thuis, al dan 
niet culminerend in complete bridgevakanties of midweekse tripjes met 
bridgevrienden. 

Wat ik de moraal van dit verhaal?  Bridge is een prachtig kaartspel, met geen 
enkel andere vorm van kaarten te vergelijken. Maar deze overdenking bete-
kent ook dat ik althans sociale contacten even belangrijk vind dan het beha-
len van mooie resultaten. We moeten het vooral gezellig hebben, is mijn 
primaire wens; we zullen ‘never a dull moment’ moeten hebben. En dat is 
meestal de grootste verdienste van de liefhebbers van dit gezelschapsspel. 

 H enk  v an de B unt

O ecumenische dienst op Tweede P aasdag
Op 13 april - Tweede Paasdag - is er 
een oecumenische dienst in de Onze 
Lieve Vrouwekerk aan de Gregori-
uslaan in Bilthoven, die om 10.00 
uur begint. Voorgangers zijn pastor 
Gerard Oostvogel (Ordo Praedica-
torum) en ds. Meindert Boersma 
(Remonstrant predikant). Het thema 
van deze bijzondere dienst luidt: 
‘De schim van de geliefde’. In de 
dienst zullen twee kinderen wor-
den gedoopt. Muzikale medewer-
king wordt verleend door Mirjam 
Beumer, sopraan, begeleid door Jan 
Siemons aan het orgel. De gemeen-
tezang wordt begeleid door Arie van 
Viegen. Na afloop is er een moment 
van ontmoeting waarin gelegenheid 
tot napraten bij een kopje koffie.

O p T w eede P aas dag om  10.00 uur  
i s er een oe c um eni sc he  di ens t i n 
de O nz e L i ev e V rouw ek erk  aan de  
G regor i us l aan i n B i l thov en.



DIVERSEN

SAX OFOON en KLARINET 
privé  les op niveau, ensemble, 
v. beg. en gev., door gedipl. 
docent met int. podium erva-
ring, tel.: 0655891237

TE HUUR stalling voor 2 paar-
den bij boerderij in Westbroek, 
Tel. 06-51157688

Op zijn “ paasbest”  bij  
BETTY ” S CORNER!  Goede 
vrijdag en zaterdag geopend. Bel 
voor een afspraak:06-33722022  
Z org voor uw haar!

Vr. 50+  zkt t.h. landelijk gel. 
betaalb. Woonrmte; huis(je), 
kmrs. (plek v.) vak.huisje of 
woonw. Opkn. gn bezwr. amcla-
ra@ live.nl /  06-20805142.

Gratis af te halen!  
PAARDENMEST, iedere 
gewenste hoeveelheid. We heb-
ben er bergen van. Stal Arends, 
Eikensteeg 11a, Maartensdijk. 
Tel 06-54753516

Merk TAPIJT en vinyl met 
kortingen tot 70 %  .Tel 06 
30186342 of kijk op www.
mevoshop.nl

Boerderij ‘FORTZ ICHT’. De 
locatie voor een; vergadering, 
workshop, familiebijeenkomst 
of cursus!  Voordorpsedijk 35, 
G’kan. Tel.: 030-2710913.

Gravure kerkje te Lage 
Vuursche ±  1700. € 25,-. Tel. 
06-44420668

Het wapen van de Bilt, rooster-
speltje. € 20,-. Peugeotspeltje. 
€  5,-. KLM-speltje. € 15,-. 
Gazellespeltje. € 7,50. Tel. 
06-44420668

Gevonden portemon-
nee in Maartensdijk. Tel. 
06-54937641

Wie heeft grote lappen stof voor 
mij?  Merel 0346-282985
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Te koop aangeboden 
TUSSENWONING met bad en 
slaapkamer op beganegrond, in 
rustige straat te Maartensdijk. 
Tel. 0297-263744

Siemens koffiezetapparaat. 
€2 0,-. Mooie HOUTKACHEL 
model Fraklin voorzethaard. 
€1 00,-. Fiets opklapbaar merk, 
Weekendstar. € 70,-. Tel. 0346-
213838

Originele, nog goed spelende 
Video 2000 videorecorder. 
Merk Grundig met handleiding 
€ 25.Tel 030 2713083.

2 Spiegels 30x105cm. en 
54x115 cm. Resp. € 3,-. en € 5,-. 
Tel. 0346-212424

TK grote oude ijzeren krui-
wagen. Voorzien van ijzeren 
wiel. Geschikt voor plantjes of 
iets dergelijks. € 25,-. Tel. 0346-
214084

TE KOOP GEVRAAGD

F.A. HOOGVELD vraagt 
onroerend goed te koop, liefst 
oude gebouwen, garages, lood-
sen, boerderijen. Vlotte afwik-
keling gegarandeerd. Tel. 0346-
281558

PERSONEEL AANGEDEN

De Kleine Ambacht voor 
bouwkundig ONDERHOUD, 
timmer- en kluswerk, schilder-
werk binnen en buiten, 4 jaar 
garantie. Lid Vlok bedr. Tel. 
06-42417376

Avondje weg en oppas nodig?  
Meisje van 14 komt graag (in 
Groenekan) oppassen. Bel na 
17.00 uur 0346-213204

Te koop aangeboden

Te koop gevraagd

N ootjes

Elke letter in een hokje plaatsen en één hokje open laten tussen de woorden. 
Voor 1 koloms advertenties elke regel komt  overeen met 1 regel in de krant. 
Voor 2 koloms advertenties elke 2 regels komen overeen met 1 regel in de krant 
(behalve voor de vetgezette kop, deze blijft gewoon op 1 regel).

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 é é n woord in hoofdletters: voor de eerste drie regels
 € 4,00. Voor elke volgende regel of deel daarvan +  € 1,00.
 2-koloms advertenties met een vet gezette kop: voor de eerste 3 regels € 8,00 
 Voor elke volgende regel of deel daarvan +  € 1,50.

Nootjes 
niet per e-mail

Adverteren met een Nootje
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4

5

6
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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. Zie ook 2.)

❑ Te koop gevraagd (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.)

Groenekan Drukkerij Jansen & van Driel, Kon. Wilhelminaweg 461
Maartensdijk Drogisterij van Rossum, Maertensplein 22
Westbroek Cafetaria-IJssalon De Gram, Kerkdijk 3
Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 

Naam

Adres PC/Plaats

Tel  Bedrag   Voldaan

FI E TS  S E R VI CE  CE N TR UM MA A R TE N  V. DI J K
G R UTTO LA A N  18 Tel.0346- 212267
Geopend: Ma en Wo 16.00-20.00 uur. 
Vr. v.a. 13.00 uur. Z a. 9.00-16.00 uur.
Onderdelen uit voorraad leverbaar
Di. en do. alleen op telefonische afspraak 90%  dezelfde dag 
klaar. Ook levering alle merken NIEUWE- en gebruikte fietsen.

Hoveniersbedijf B oomkwekerij D. van Vulpen 
voor al uw beplanting, tuinaanleg en -onderhoud, sierbestrating, 
afscheidingen, gazons, enz. Vraag naar onze geheel vrijblijvende 
prijsopgave. Groenekanseweg 78, Groenekan. Tel. 0346-212787

O ud ijzer-  en metaalafval Cock R ose -  Maartensdijk. Tel. 
06- 54967985

T. van A sselt B ouwbedrijf Voor al uw onderhoud en timmer-
werken, zowel binnen als buiten, bij particulieren en bedrijven, 
Tel. 06-20166310, te Groenekan

Doornenbal- B oogaard &  P artners
heeft ruimte voor actieve mensen die naast hun zaak/ werk
een extra inkomen willen opbouwen. Geringe investering.
Leeuweriklaan 7, 3738 EM Maartensdijk. Tel: 0346-212687

P ersoneel A angeboden 

Diversen 

S ojos A genda
Wil je data weten van activiteiten van Sojos, of bij-
voorbeeld foto’s bekijken, dan kun je voorlopig nog 
de Sojos website bezoeken. De website van Sojos is 
te vinden op www.freewebs.com/ sojos1
         
Documentaire maken 
‘Jongeren?  Ach, die hangen toch allemaal rond en 
DOEN niks? ’ Word jij er ook zo moe van dat er op 
deze manier over jou gedacht wordt?  Baal je ervan 
dat jongeren over é é n kam worden geschoren in de 
media?  Wil je graag aantonen hoe verkeerd die stel-
ling is, maar weet je niet precies hoe?  Meld je dan aan 
voor een gratis workshop en voeg een ander geluid toe 
aan de media!  ‘Stichting Animo’ en de ‘Jongerenraad 
De Bilt’ stellen jongeren in De Bilt in de gelegenheid 
om een videodocumentaire te maken over zaken die 
hun passie hebben.

Een team van zes tot acht jongeren werkt tijdens een 
aantal gratis workshops aan de totstandkoming van 
de documentaire. Dat gebeurt onder professionele 
begeleiding van o.a. Aldith Hunkar (ex-presentatrice 
en verslaggever van het Jeugdjournaal en het NOS 
Journaal). De film komt nog voor de zomervakantie af 
en wordt op 19 september a.s. door de makers aange-
boden aan de burgemeester, tijdens de premiè re op de 
jongerenmanifestatie ‘Da BomB’ op fort Ruigenhoek. 
Tijdens de workshops leer je o.a. te werken met een 
camera, het afnemen van interviews en het maken van 
een montage. Het monteren is een belangrijke extra 
tijdens de workshops. Per slot van rekening komt 
iedere film pas echt tot leven op de montagetafel. Wat 
wil je bijvoorbeeld vertellen met je film?  Wat vind je 
dat politici en burgers moeten weten over de jeugd in 
de Bilt?  Hoe maak je een keuze uit de talloze beelden 
die je hebt gedraaid?  Welke shots vertellen je ver-
haal?  Wat betekent ‘kill your darlings’?  Wat komt er 
allemaal nog meer bij kijken voor je film uitzendklaar 
is?  Dit allemaal en nog veel meer leer je tijdens de 
workshops, die behoren tot de beste in hun soort. En 
dan ook nog eens gratis!

K ans
Wil jij gebruik maken van deze unieke kans om opge-
leid te worden tot filmmaker door professionals?  Meld 
je dan nu aan via het volgende email adres: e.grevink@
stichting-animo.nl. Je kunt daar ook terecht voor meer 
informatie over de workshops. Helaas is er maar een 
beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus zorg dat je 
snel een beslissing neemt. De groep cursisten wordt 
zo divers mogelijk samengesteld (jongens en meisjes, 
verschillende leeftijden en afkomst, van VMBO tot 
VWO, van sporter tot ‘hangjongere’, uit alle zes ker-
nen van de Bilt etc.). Als er heel veel aanmeldingen 
binnen komen zal er op deze gronden een selectie 
worden gemaakt. Wees er dus snel bij ! ! ! !

S pelletjes-  en knutselmiddag S ojos 
Op woensdag 15 april is er weer een knutsel- en 
spelletjes middag in Sojos voor kinderen van 6 tot 
12 jaar en wel tussen 14.00 en 16.00 uur. Ooit een 
hyacint gemaakt ?  Nee ?  nou kom dan gezellig langs 
en ontdek hoe dat in z’n werk gaat. De kinderactivi-
teit wordt om de twee weken georganiseerd door het 
kinderwerk van Stichting Animo. Deelname is zoals 
altijd gratis.

G ewijzigde openingstijden 
bibliotheken 

In de maand april hanteren de Openbare Biblio-
theken in de gemeente De Bilt andere openings-
tijden. Op vrijdag 10 april (Goede Vrijdag) zijn de 
bibliotheken in Bilthoven en De Bilt vanaf 17.30 
uur gesloten. De bibliotheek in Maartensdijk is 
op Goede Vrijdag vanaf 16.30 uur gesloten. De 
drie vestigingen zijn de gehele dag gesloten op de 
volgende data op maandag 13 april (2de Paasdag) 
en donderdag 30 april (Koninginnedag). Voor een 
overzicht van de gewijzigde openingstijden kunt 
u ook terecht bij de bibliotheek of bezoek website 
www.bibliotheekdebilt.nl. De website bevat uitge-
breide informatie van en over de bibliotheek, zoals 
catalogus raadplegen, verlengen en reserveren, een 
overzicht van de materiaalsoorten bekijken, zien 
welke activiteiten er georganiseerd worden. Verder 
zijn er speciale pagina’s voor verschillende doel-
groepen, verwijzingen naar interessante links en 
nog veel meer. 

G eslaagde avond over 
Je ugd en R espect

Op 19 maart jl. was er in W4 (Jongerengebouw aan de Laan van Weltevreden) 
een door het Platform Respectvol Samenleven en Jeugd-Punt georganiseerde 
goed bezochte discussieavond voor en met jongeren over het onderwerp ‘Jeugd 
en Respect’. Er was sprake van een levendige discussie aan de hand van een 
aantal interessante stellingen. Er werd in groepjes gediscussieerd onder leiding 
van de leden van de Jongerenraad.
 
De laatste stelling was een vraag over het bestaansrecht van het Platform 
Respectvol Samenleving en luidde: ‘Is het Platform nodig? ’ Het merendeel 
vond van wel, maar het Platform behoeft wel verbetering. Het moet meer naar 
buiten treden, bijvoorbeeld naar scholen. Ook moet het de resultaten laten zien. 
Bovendien kan het Platform ook niet alles veranderen. Frans Poot heeft de jon-
geren toegezegd de aanbevelingen aan het Platform in de volgende bijeenkomst 
daar te zullen bespreken. 

Terugblik
Andreas Geursen en Frans Poot, namens resp. Jeugd-Punt en het Platform 
Respectvol Samenleven kijken terug op een geslaagde avond. De opkomst was 
goed. Er was een eerlijke 
en open discussie. Voor 
beiden was het duidelijk 
dat begrippen als res-
pect, normen en waarden 
bij de jongeren duidelijk 
leven. De voorzitter van 
de Jongerenraad merkte 
heel realistisch op dat het 
een hele klus is om zijn 
zogenaamde achterban te 
bereiken.

E r w as  spr ak e v an een 
l ev endi ge  di sc us si e aan 
de hand v an een aant al  
i nt eressa n te stel l i nge n.

A anleveren 
kopij en advertenties 

rondom de feestdagen:
-  In verband met Pasen kopij 

en advertenties voor week 16 
graag uiterlijk donderdag 9 april 
aanleveren.

-  Kopij met betrekking op 
festiviteiten met Koninginnedag 
graag uiterlijk in week 16 aanleveren.
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Vorige week werd met 5-1 gewon-
nen van CDN, dat daardoor op de 
ranglijst de laatste plaats van SVM 
overnam. SVM kreeg bovendien 
Dalto in het vizier en daarmee de 
kans om rechtstreekse degradatie te 
voorkomen. Die kans zou voor SVM 
voldoende aanleiding moeten zijn om 
afgelopen zaterdag met opgestroopte 
mouwen ten strijde te trekken in 
en tegen Benschop. Benschop heeft 
in de competitie niets meer te win-
nen of te verliezen, zodat niet op al 
teveel weerstand gerekend hoefde te 
worden. Bovendien werd Benschop 
geteisterd door een aantal blessures. 
Hoewel vanaf de zijlijn niet zichtbaar, 
was het willen winnen zaterdag mis-
schien wel aanwezig bij de Maartens-
dijkers, maar het kunnen was er in 
ieder geval niet.
Het werd dus een zeer matige wed-
strijd met twee ploegen die beide 
geen recht op de volle winst hadden. 
Veel balverlies, onzuivere passing en 
linies die niet op elkaar aansloten. 
Voor de toeschouwer was er weinig 
spektakel. Uiteindelijk werd weder-
om door SVM de slag verloren op 
het middenveld. Er was een enorme 
afstand tussen achterhoede en voor-

hoede, waardoor het steeds lijkt of 
SVM op het middenveld een man-
netje tekort komt.

S cheidsrechtelijke dwaling
Tot overmaat van ramp kwam SVM 
achter door een scheidsrechtelijke 
dwaling. In de 15de minuut vuurde 
Marco Willemse een gevaarlijk schot 
af op het doel van Benschop. In de 
daarop volgende aanval van Ben-
schop ging de bal via een speler 
van de thuisploeg over de zijlijn. De 
scheidsrechter gaf in tegenstelling 
tot het advies van SVM-grensrechter 
Menno de Vries de bal aan Benschop. 
Uit de ingooi scoorde Benschop  met 
een boogbal over keeper Van Dijk 
op curieuze wijze de 1-0. In de 45ste 
minuut had Rutger Verhoef de gelijk-
maker op zijn hoofd. Uit een mooie 
voorzet van Roy Wijman verzuimde 
de SVM-er de bal achter doelman van 
Benschop te koppen.

In de tweede speelhelft scoorden beide 
ploegen beiden een keer. In de 59ste 
minuut nam Benschop een 2-0 voor-
sprong. Het was een eigen doelpunt 
van laatste man Michel van de Goede, 
die in een uiterste poging een voorzet 

probeerde weg te werken voor een 
inkomende Benschop-aanvaller. Van 
de Goede werkte de bal echter in het 
doel van zijn keeper Peter van Dijk. 
Van Dijk verving deze zaterdag kee-
per Dominic Jansen die een hersen-
schudding had. Van Dijk verving hem 
prima en voorkwam enkele keren, dat 
Benschop nog verder uitliep. In de 
77ste minuut had SVM een opleving. 
Uit een goed genomen vrije trap van 
Björ n Engel kopte de ingevallen Mike 
de Kok de stand naar 2-1. SVM kon 
daarna niet verder doordrukken. Een 
gelijkspel had niet geheel onverdiend 
zijn geweest. Beide ploegen bleven 
matig voetballen en de scheidsrechter 
functioneerde op hetzelfde niveau.

S tand onderin hetzelfde
Gelukkig verloren ook de beide 
andere degradatiekandidaten CDN en 
Dalto zodat de stand onderin niet 
wijzigt. Z aterdag wordt het erop of 
eronder, want dan is de inhaalwed-
strijd tegen Dalto. SVM moet win-
nen om alles nog zelf in de hand te 
hebben. Hetzelfde geldt voor Dalto. 
Alle ingredië nten zijn dus aanwezig 
voor een spannende wedstrijd op het 
Dalto-complex in Driebergen.

G een punten voor S VM
S VM is er niet in geslaagd een plaatsje te stijgen op de ranglijst. O nnodig werd afgelopen zaterdag 

verloren van een zwak spelend B enschop. I n B enschop werd het 2- 1.

Een opstal is alles wat boven op een 
stuk grond gebouwd, geplaatst en 
geplant is. Dat betreft dus naast de 
kantine ook de hekwerken, speeltoe-
stellen, borden, doelpalen, de kunst-
grasmat en de natuurgrasmatten. 

SVM huurt de velden van de gemeen-
te. In het contract is opgenomen dat 
de velden buiten de wedstrijden en 
de trainingen niet mogen worden 
betreden. Er zijn dan ook borden 
geplaatst met Verboden Toegang. Aan 
de Dierenriem is bij het complex 
een hekwerk dat al een aantal malen 
kapot is gemaakt en door SVM op 

eigen kosten is dichtgeregen. Het 
bestuur vreest schade aan het nieuwe 
kunstgrasveld dat vier en een halve 
ton heeft gekost en wil ouders attent 
maken op de conseque nties.

Verwoest
Het hekwerk aan de Dierenriem bij 
het veld, dat sinds de ruiling toebe-
hoord aan het Groenhorst.College, is 
voor een deel verwoest. Het gaas is 
weggehaald en de sporen tonen dat 
er ook op het veld met bromfietsen 
is gereden. Vice-voorzitter Frans van 
der Tol van SVM vindt het prima dat 
kinderen daar op een vrije middag 

of begin avond een balletje trappen: 
‘die moeten toch ook ergens kunnen 
spelen.’ Maar het probleem zit bij de 
oudere vernielzuchtige jeugd. 

Harry van Winsen, de facilitaire man 
van het Groenhorst College, vertelt 
dat de school geen geld heeft om het 
vernielde hek te laten repareren. Er is 
ook geen bezwaar dat jonge kinde-
ren daar een balletje trappen zolang 
daar nog niet wordt gebouwd, maar 
vandalisme kan natuurlijk niet. De 
bedoeling is dat op het terrein een 
sportzaal komt, maar wanneer is nog 
niet bekend.

S VM waarschuwt ouders voor vernieling
door  K ees P i j pe rs

S portvereniging S VM wil duidelijk maken dat ouders van kinderen die vernielingen aanrichten 
op het terrein aansprakelijk zullen worden gesteld voor de schade aan opstallen en velden. 

Dat betreft ook het hekwerk rondom het terrein dat al enkele malen vernield is. 

W egge haal d gaas .

P aaseieren
In een niet zo ver verleden vroeg mijn schoonzus die onderwijzer is op de 
lagere school in ons dorp, aan de kinderen wat Pasen betekende. Er viel 
een grote stilte in de klas. Die werd ineens doorbroken door de stem van 
een jonge boerenzoon die luid riep: ‘Lekker veel eieren vreten’. Ietwat 
geschrokken reageerde de rest van de leerlingen op deze ietwat ongekuiste 
uitroep. Tegelijk was het ook een beetje veelzeggend: Pasen heeft veel aan 
historische en religieuze waarde ingeboet. Z elfs in ons zo katholieke dorp.

Met weemoed denk ik daarom geregeld terug aan de manier waarop we 
thuis de paasdagen vierden. Het waren dagen van volslagen rust. Natuurlijk 
gingen we met Pasen enkele keren naar de kerk, dat hoorde bij de roomse 
rituelen. Maar daarna keerden we terug in de huiselijke sfeer waarbij het 
drukke buitengebeuren niet meer aan bod kwam. Natuurlijk werden er des-
tijds geen voetbalwedstrijden in de eredivisie georganiseerd zoals dat anno 
2009 blijkbaar volkomen geaccepteerd is. 

Op eerste paasdag gingen we na de Hoogmis eerst een stukje wandelen 
met onze vader die altijd hetzelfde parcours aflegde. In de tussentijds had 
mijn oudere zusje een beperkt aantal eieren verstopt op de Brink waar we 
woonden. Plaatsjes genoeg om die dingen te verbergen: er stonden fraaie 
bomen, een mooie muziektent en niet te vergeten allerlei grote keien die 
deze rustieke plek nog meer verfraaiden. 

Omdat we met een talrijk gezin aan het speuren waren, was de zoektocht 
snel voltooid. Daarna gingen we snel naar binnen om de eitjes op te peuze-
len. Niet meer dan twee per persoon, zo luidde de huisregel. De rest brach-
ten we naar een zieke oom, tante of buurvrouw die een week eerder ook 
al verrast was met de Palmpasentak. Mijn ouders zorgden er wel voor dat 
we aandacht voor de naasten kregen, het werd ons zeker met de feestdagen 
extra bijgebracht.

Gelukkig wordt aan het sociale aspect in ons dorp ook anno 2009 nog de 
nodige aandacht besteed. Z o is er tijdens de vastentijd een atletiekloop op 
het sportveld waarvan de opbrengst naar een goed doel gaat. Kinderen van 
de lagere school komen aan huis met het verzoek een bijdrage te leveren 
per gelopen kilometer. Ook dit jaar was de inschrijving weer massaal en is 
een mooi bedrag bij elkaar gerend. Het is altijd een mooie gezicht om al die 
kinderen, groot en klein, te zien puffen voor het goede doel.

Of de boerenzoon - intussen een stukje ouder geworden – inmiddels de 
ware betekenis van Pasen tot zich heeft genomen, weet ik niet. Gelukkig 
wordt in ons dorp ook voor hem van alles aan gedaan om dat feest waardig 
te vieren. Er worden hier tijdens eerste paasdag geen commercië le eve-
nementen georganiseerd, er zijn geen winkels open en ook wordt er niet 
gevoetbald. Z elf heb ik de afgelopen dagen vaak naar passiemuziek van 
Bach geluisterd om voorbereid aan het Paasfeest te kunnen beginnen. Het 
kan sentimenteel klinken maar ik vind het passend dat FC Utrecht niet op 
zondag maar al op zaterdagavond tegen PSV speelt. Uit bovenstaande tekst 
begrijpt de lezer waarom.

H a ns  v an E c ht el t

Afgelopen zaterdag ontmoetten de 
voetballers van SVM 3 Els Coyajee 
van Apotheek Maertensplein omdat 
zij het elftal gesponsord heeft met 
nieuwe tassen. Els kreeg daarom een 
mooie foto voor in de apotheek en 
een bloemetje als dank namens SVM. 
De spelers van SVM zijn zeer blij met 
de tassen en zijn Apotheek Maertens-
plein dan ook zeer dankbaar. De wed-
strijd werd door Els met een kritische 
blik bekeken en dat had heel goede 
gevolgen; SVM 3 won met 2-1 van 
Nita. Apotheek Maertensplein staat 
niet alleen klaar als sponsor, iedereen 
is van harte welkom in de Apotheek, 
waar clientè le vriendelijk worden 
geholpen en alle medewerkers des-
kundige adviezen verstrekken. (foto 
Jeroen Kemp) De f ot o di e E l s al s dank  v an SV M  k reeg v oor  i n de apot he ek . 

A potheek Maertensplein sponsort S VM 3

B rons voor 
A lex Moret

Alex Noret nam als lid van Judokan 
in het voorbije weekeinde deel aan 
een sterk bezet toernooi in Odijk. 

Hij behaalde hier een verdienstelijke 
bronzenmedaille. Op de foto toont 
hij deze samen met zijn trainer John 
Jansen.



Het artikel begint met de vraag naar de 
overeenkomst tussen een hoge Gsm-
mast, een stoere windturbine, een ver-
roeste boei, een gezellige plantenbak 
en een ruimtelijk kunstwerk?  Alles 
is te vinden op een rotonde. Volgens 
sommigen maakt die willekeur de 
rotonde tot verboden gebied voor 
kunst. Voor anderen vormt de plek 

juist een uitdaging en een verlengstuk 
van de openbare ruimte. 

G eschiedenis 
Volgens het artikel is de rotonde er 
niet altijd geweest. In 1903 bedacht 
een architect uit Parijs het principe 
van een kruispunt waarbij alle weg-
gebruikers een rondgaande beweging 

moesten maken om een obstakel in 
het midden. Sindsdien is de rotonde 
overal te vinden. De rotonde deed 
in Nederland pas laat zijn intrede. 
Verkeerspleinen hadden we al lan-
ger, maar pas halverwege de jaren 
tachtig werden hier de eerste kruis-
punten omgebouwd tot rotondes. Het 
aantal ongelukken daalde dienover-
eenkomstig door deze veilige ver-
keersingreep. Inmiddels liggen er in 
Nederland bijna drieduizend van deze 
verkeerscarrousels. 

Middeneilanden
Met de toename van het aantal roton-
des, steeg ook het aantal lege midden-
eilanden. Wat doen we ermee?  Om 
deze vraag te beantwoorden is het 
RotondeLab opgericht, dat gebruik 
maakt van de kennis van het Ronto-

dologisch Genootschap. Een rotonde 
is niet vanzelfsprekend een sokkel 
voor een kunstwerk en andersom is 
kunst niet altijd de beste manier om 
het midden van een rotonde vorm 
te geven volgens het Lab. Halver-
wege 2006 ontstond het idee voor het 
RotondeLab, naar aanleiding van een 
bestuurlijke opdracht om '5 provin-
ciale rotondes van kunst te voorzien. 
De pilotfase bestond uit vier roton-
des in Lopik, Kern Maartensdijk, de 
Ovonde over de A27 en de rotonde 
Maartensdijk-Westbroek. 
De pilotfase is nu officieel afgesloten, 
al zijn nog niet alle rotondes klaar en 
opgeleverd. Maar de inzichten, leer-
punten en ontdekkingen zijn inmid-
dels benoemd. Elz Mooij van het 
rotondelab: ‘De pilot heeft veel tijd 
in beslag genomen omdat het proces 
hardnekkig was hier en daar. Het viel 
niet mee. Alles was nieuw. Normaal 
gesproken krijg je een reactie op een 

actie (als er een kunstwerk ergens 
neergezet wordt). Dan ontstaat er 
commotie en die bedaart vervolgens 
weer. Maar ondertussen ben je wel 
klaar. Nu zat die commotie aan de 
voorkant van het proces, waardoor 
het niet altijd opschoot.’ 

Eind maart 2009 zijn er drie rotondes 
'opgeleverd' (Maartensdijk, Lopik en 
Ovonde A27). De vierde in Maar-
tensdijk-Westbroek zit nog in de ont-
werpfase. Volgens het artikel heeft de 
rotonde in de kern van Maartensdijk 
heel wat commotie in het confessio-
nele dorp teweeg gebracht, waarover 
een prachtig boekje over verschenen 
is. Het leek bijna mis te gaan maar in 
maart 2009 is de rotonde toch onthuld 
met prachtige foto's van kinderen uit 
groep 8. De foto's hangen als wegwij-
zers boven de rotonde en symbolise-
ren het uitvliegen van de kinderen na 
de basisschool. 
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Maatschappelijke stage afgesloten met 
levendig debat

door  G uus  G eebel

‘ I k ben onder de indruk hoe jullie dit doordacht hebben’ , zegt burgemeester A rjen G erritsen. Hij leidde 
op donderdag 2 april in de raadzaal de discussie over ontwikkelingshulp, die het einde vormde van de 

maatschappelijke stage van klas V3B  van De Werkplaats K indergemeenschap K ees B oeke. A an de hand van 
vier stellingen over ontwikkelingshulp ontstonden soms stevige debatten met vlammende betogen, voor of 

tegen een stelling.

Klas V3B verdiepte zich met mentor 
Marijn Backer vanaf 5 februari in drie 
onderwerpen. 
Ontwikkelingshulp, buurthuiswerk 
en de bibliotheek. Die onderwerpen 
moesten in een maatschappelijke 
stage inhoud gaan krijgen. De uitvoe-
ring van het onderdeel buurthuiswerk 
kon door ziekte van medewerkers van 
’t Hoekie helaas niet doorgaan. Een 
deel van de leerlingen van klas V3B 
heeft zich verdiept in het onderwerp 
Ontwikkelingshulp, ter voorbereiding 
op de afsluitende discussie daarover 
met de hele klas. De Stichting Ont-
wikkelingssamenwerking is daarbij 
actief betrokken geweest. De stich-
ting zet zich onder andere in voor de 
inrichting van het cultureel educatief 
centrum in het Afrikaanse Gakpé . In 
dat centrum kunnen jongeren terecht, 
die in Gakpé  niet verder naar school 
kunnen. Een andere groep leerlingen 
maakte een presentatie over de biblio-
theek, waarmee ze naar basisscholen 
gingen. Er werd ook een knutselmid-
dag gehouden en er werden Anansi 
verhalen voorbereid. Een Anansi 
verhaal is een oorspronkelijk Afri-
kaans verhaal waarin de spin Anansi 
optreedt.

S tellingen
Burgemeester Gerritsen is voorzitter 
van de adviesraad van de Stichting 
Ontwikkelingssamenwerking De Bilt. 
Hij leidt zichtbaar gemotiveerd de 
discussie over dit onderwerp in de 
raadzaal. De eerste stelling, voor-
bereid door Luuk en Danië l, luidt: 
‘Er mag alleen maar duurzame hulp 
worden gegeven’. Voorstanders van 
de stelling vinden dat noodhulp niet 
leidt tot kennis en maar voor even 
werkt. Daar wordt tegenin gebracht 
dat duurzame hulp meer kost en teniet 
gedaan kan worden door misbruik 
of rampen. ‘Nederlandse ontwikke-
lingshulp moet stoppen vanwege de 
crisis in Nederland’, is de tweede 
stelling, ingebracht door Blossom en 
Arvin. Voorstanders vinden dat nu 
Nederland in een crisis zit, ontwikke-
lingshulp tijdelijk moet stoppen. Eé n 
leerling vindt de crisis in Nederland 
al zo ernstig, dat mensen hun winter-
sportvakantie niet door kunnen laten 
gaan. Tegenstanders van de stelling 
zijn van mening dat het in de Derde 
Wereldlanden nog slechter zal gaan 
als we met ontwikkelingshulp stop-
pen. 

Meningen
‘Industrieë n (bijvoorbeeld Nike) 
moeten alle fabrieken in de Derde 
Wereldlanden zetten’, is de stelling 
van Meike en Fenna. Enkele leerlin-
gen vinden het positief dat Afrikanen 
hierdoor werk en inkomen kunnen 
krijgen. Misschien zelfs een eigen 
bedrijfje op kunnen zetten. Daarvoor 
wordt het verstrekken van microkre-
dieten als een goed middel gezien. 
Als argument tegen de stelling wordt 
aangevoerd dat wanneer je fabrieken 
verplaatst, goederen vervoerd moeten 
worden naar landen die ze kopen. Dat 
is slecht voor het milieu. Bovendien 
is de infrastructuur in ontwikkelings-
landen meestal verre van ideaal. De 
stelling van Tycho en Max luidt: 
‘Ontwikkelingshulp voedt de oorlog’. 
Een argument voor deze stelling is 
dat doordat de rijke landen militai-
ren naar ontwikkelingslanden sturen, 
rebellen gaan tegenwerken, waaron-
der de bevolking heeft te lijden. Ande-
ren denken dat wapens die de landen 
van ontwikkelingsgeld kopen mensen 
kunnen beschermen. Het debat werd 
afgesloten door Frank Diepstraten, 
voorzitter van de Stichting Ontwik-
kelingssamenwerking De Bilt.

E en gr oe ps f ot o v an betrok k ene n  bi j  de m aat sc happe l i j k e stage  v an k l as  V 3B  
v an De W erk pl aat s.

R otondekunst naargeestig of uitdagend
door  H en k  v an de B unt

‘ B eelden’  is een kwartaalblad voor ruimtelijk georië nteerde kunst. I n het januarinummer 2009 treffen we een 
artikel over kunst op rotondes van de hand van E ls Vegter. De onlangs ‘ geopende’  rotonde bij het voormalig 

gemeentehuis van Maartensdijk wordt daarin uitvoerig besproken.

Dez e an i m at i e ( P eter J onk er)  v an R ot onde k uns t M aar tens di j k  staat  bi j  he t 
ar ti k el  i n he t k w ar ta al bl ad v oor  rui m tel i j k  ge or i ë nt eerde k uns t ‘ B eel den’ .H et 
ar ti k el  g eef t ni et di rec t een ‘ oor deel ’ , m aar  spr eek t w el  v an pr ac ht i ge  f ot o’ s 
v an k i nde ren. 

Donderdag & Vrijdag gratis thuis-
bezorgen van uw boodschappen

een heerlijk paasfeest voor een C1000 prijs

Varkens-
filetrollade

5,99
kilo 10,98

let op a.s. vrijdag 10 april sluiten wij om 18.00 uur.

Wij nodigen u deze maand uit om heerlijk 
te genieten van ons maandmenu (April).

 
Oosterse Kippensoep

*
Lamsschenkel met Honingtijmsaus

*
Tri colore IJs

 € 17,50

Ook voor feesten en partijen kunt u bij ons terecht. 
Vraag gerust meer informatie tijdens onze openingstijden

Wij zijn maandag en dinsdag gesloten
Woensdag en donderdag van 16.00 – 22.00 uur

Vrijdag en zaterdag van 16.00 – 23.00 uur
Zondag van 15.00 – 22.00 uur

 
*** Wij hebben een speeltuin en dierenwei voor de kinderen! ***

Bistro De Egelshoek

Graaf Floris V weg 32 Hollandsche Rading
Telefoon: 035 – 577 3002   www.bistrodeegelshoek.nl

'Naast de Buren'

Dorpsbistro 0346 - 218821

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Do.
16-4

Woe.
15-4

Vrij.
17-4

9,95

Do.
9-4

Woe.
8-4

Vrij.
10-4

9,95

Gegrilde rib-eye
met knoflooksaus

of
Gevulde forel omwikkeld

met buikspek

Gamba's met paëlla rijst
of

Gepaneerde kalkoenfilet
met ravigottesaus




