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Commissie bespreekt herziening 
bestemmingsplan De Kwinkelier

door Guus Geebel

De commissie Openbare Ruimte besprak op 11 februari digitaal de tweede herziening van het 
ontwerpbestemmingsplan De Kwinkelier. Commissievoorzitter Henk Zandvliet (GroenLinks) 

concludeerde aan het eind van de behandeling van het agendapunt dat het een 
bespreekpunt zal zijn in de gemeenteraadsvergadering van 18 februari. 

Als eersten kregen drie insprekers 
het woord. Kees Heintzberger na-
mens bewoners, ondernemers, de 
Centrumkerk en N.T.Z. Beheer 
B.V. Jan Homan als vertegen-
woordiger de Centrumkerk en 
René Kruis namens 35 verontruste 
gezinnen. Heintzberger stelt dat 
ingediende zienswijzen door het 
college terzijde geschoven zijn. 
‘Wethouder Landwehr toonde veel 
begrip voor ons alternatieve plan, 
maar gaf toe dat daar nooit serieus 
onderzoek naar is gedaan omdat het 
project door moest gaan. De tweede 
herziening is opgesteld door de ont-
wikkelaar. Lisman heeft totaal geen 
boodschap aan onze belangen en 
uitdrukkelijk gezegd niet met ons te 
willen praten’. Heintzberger noemt 
het plan dat voorligt een uitgeklede 
versie van het vorige plan. ‘Lisman 

houdt ook niet van energielabels. 
Op De Kwinkelier kunnen genoeg 
zonnepanelen liggen om meer dan 
600 huishoudens van stroom te 
voorzien. Lisman vindt dat een 
kostenpost. Het levert hem niets 
op’. Op een vraag van Gija Schoor 
(PvdA) antwoordt Heintzberger 
niet tegen bebouwing achter de Lidl 
te zijn, maar wel anders. ‘Daarvoor 
was een alternatief plan ingediend.’ 

Participatie
Jan Homan is voorzitter van het 
College van Kerkrentmeesters van 
de Protestantse Gemeente Biltho-
ven. ‘Het plan is achter de kerk wo-
ningen te bouwen van 9 meter hoog. 
Dat zal licht, lucht en doorzicht van 
onze gemeenschapsruimte weg-
nemen en het vooraanzicht vanaf 
de Julianalaan ernstig verstoren. 

Participatie heeft in deze fase niet 
plaatsgevonden. In het alternatieve 
plan werd voorgesteld de woningen 
vanaf de bebouwing 7 meter oplo-
pend hoger naar de Lidl te bouwen 
Homan pleit ervoor nog eens goed 
naar het alternatieve plan te kijken. 
René Kruis heeft in een zienswijze 
verzocht maatregelen te nemen 
om geluidsoverlast te voorkomen 
bij de voormalige bibliotheek. ’De 
gemeente is niet voornemens stren-
gere eisen op te nemen’. Kruis stelt 

dat wel de wettelijke regels worden 
overtreden. ‘De gemeente dient 
daar nog eens kritisch naar te kij-
ken ‘

Hybride bouw
De fracties hebben een groot aan-
tal vragen voor portefeuillehouder 
wethouder André Landwehr. Wil-
liam Blijham (Beter De Bilt) pleit 
voor een getrapte bouwwijze ach-
ter de kerk. Martijn Matse (Bilts 
Belang) stelt vragen over parkeren 
bij de woningen. Margriet van de 
Vooren (CDA) wil weten waarom 
er niet naar het alternatieve plan 
is gekeken. Acceptatie vindt zij 
van groot belang. Over het toene-
men van winkelruimte vraagt zij of 
hybride bouw mogelijk kan zijn, 
zodat je eenvoudig die ruimte ge-
schikt kan maken voor woningen. 
Theo Aalbers (ChristenUnie) sluit 
zich aan bij veel gestelde vragen. 
Hanneke de Zwart (D66) heeft 
onder meer vragen over de soort 
woningen, zonnepanelen, onwen-
selijkheid van meer winkelruimte 
en participatie. Peter Schlamilch 
(Forza De Bilt) pleit voor een klein-
schaliger plan en vraagt om achter-
gronden waarom niet tegemoet-
gekomen is aan veel wensen. Gert 
Kelfkens (GroenLinks) vindt duur-
zaamheid maar mager voorkomen 
in het voorstel en mist speelruimte 
voor kinderen. 

Bouwhoogte
Gija Schoor (PvdA) stelt vragen 
over zonnepanelen. Arie Vonk 
Noordegraaf (SGP) heeft vragen 
over participatie en mist verkeers-
bewegingen. Menno Boer (SP) stelt 
vragen over sociale veiligheid. Hij 
stelt een koopgootconstructie voor. 
Christiaan van Nispen tot Seve-
naer (VVD) heeft waardering voor 
het plan. Hij wil weten waarom de 
wethouder akkoord is gegaan met 
de wens om hoger te bouwen. Er is 
eerder gezegd hoog aan de Sperwer-
laan en laag richting Julianalaan. 
Hij ziet een addertje onder het gras. 
‘Normaal ga je uit van een maai-

veld, maar welk maaiveld wordt 
hier genomen’, vraagt hij. ‘Hier is 
de bouwhoogte genomen vanaf de 
vloer van De Kwinkelier, de ingang 
van de Lidl. Dat is 2,5 meter hoger 
dan de achterzijde van de woningen 
aan de Julianalaan.’ Ook over de 
wens van een ingang naar de par-
keergarage aan de Vinkenlaan wil 
hij meer weten. ‘Een sportcentrum 
zou een welkome aanvulling zijn.’

Beantwoording wethouder
‘Beter De Bilt gaf aan dat er be-
hoefte is aan levensbestendige wo-
ningen. Ik denk dat we aan alle wo-
ningen behoefte hebben en dat het 

van essentieel belang is dat er wo-
ningen gaan komen. Levensloop-
bestendige woningen maken daar 
ook onderdeel van uit. Het wordt 
nu behandeld alsof het onze eigen 
grond is, maar we hebben zeven 
bestemmingsplannen in dit centrum 
liggen, waarvan we maar van één 
eigenaar zijn. Dat is de driehoek 
en de boekhandel. De particuliere 
ontwikkelaars hebben allemaal een 
duidelijke visie. Wat wij doen is het 
toetsen aan de ruimtelijke ordening. 
Meerdere partijen hebben vragen 
gesteld over de leegstand. 

Het bouwterrein tussen de Juliana-
kerk en het Uilenpad.
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IJspret in 
Hollandsche Rading

De ijsmeesters in Hollandsche Rading hebben dagenlang de vrieskou 
getrotseerd om voor de kinderen een mooie ijsbaan te prepareren. Er 
werd volop geschaatst en gegleden, veel gelachen, iedereen tevreden. 
(foto Titia Kok)

Het gebouw van de Hema waarop een sportcentrum is gepland.

Lees verder op pagina 5

Scan de QR code
om ook te tekenen!

Bedankt! 946 mensen 
tekenden de petitie al!

Wilt u ook GEEN
GROTE WINDTURBINES 
in uw achtertuin?
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

21/02 • 10.30u - Mevr. ds. Marjolein 
Cevaal - Erbrink

Aanmelden via kerkelijkbureau@
pgbilthoven.nl

Pr. Gem. Zuiderkapel
21/02 • 09.30u - Ds. A.D Goijert

21/02 • 18.15u - Ds. A. Baas

Woudkapel
21/02 • 10.30u - Live Stream met 

geestelijk verzorger Marc Rietveld
Zie www.woudkapel.nl

Evangelische Gemeenschap, 
Zuiderkapel, Boslaan 3 Bilthoven

21/02 • 14.00u - de heer Peter Kerkhove

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
21/02 • 10.30u - Gebedsviering W. Sarot

Vieringen zijn online, zonder 
kerkgangers. 

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

Tot nader bericht geen diensten.
 

De Bilt
Protestante Wijkgemeente Dorpskerk

21/02 • 10.00u - Ds. H.E. Dankers
Alles alleen online

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk 

21/02 • 10.00u - Ds. E.J.W. van Leersum 
Alleen online

R.K. St. Michaelkerk
21/02 • 10.30u - Gebiedsviering J. 

Vroom en K. van Gestel
Reserveren via www.marthamaria.nl/

vieringen

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
21/02 • 10.00u - spreker 

Adri van der Mast
Tot en met 14 februari i.i.g. geen 

diensten.

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
21/02 • 15.30u - Ds. J. Brouwer

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

21/02 • 10.00u - Ds. M. van Sligtenhorst 
21/02 • 18.00u - Ds. P. de Vries 

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

21/02 • 09.30 uur – Online-Samendienst 
met Ontmoetingskerk in Maartensdijk, 

alleen te volgen via kerkdienstgemist.nl.

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

21/02 • 10.00u - Ds. D. v.d. Streek
21/02 • 18.30u - Ds. Joz. A. de Koeijer 

Besloten karakter en digitaal via 
kerkomroep.nl.

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

17/02 • 19.30u - Ds. D. Heemskerk, 
Bijbellezing

21/02 • 10.00u +18.30u - 
Ds. A.J. Speksnijder

PKN - Ontmoetingskerk
21/02 • 09.30 uur - Dhr. J. Grotendorst

Online-Samendienst met Kapel 
Hollandsche Rading

alleen te volgen via kerkdienstgemist.nl.

St. Maartenskerk
21/02 • 10.30u - Gebedsviering heer 

Wim Vloosdijk
Reserveren via corona-vieringensm@

marthamaria.nl

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

21/02 • 10.00u - Dhr. C.G. Hoogendoorn
21/02 • 18.30u - Ds. P. Egberts

PKN - Herv. Kerk
21/02 • 10.00u - Ds. J. Holtslag 

21/02 • 18.30u - Ds. M. W. Westerink

Het leven is een reis
Ik begeleid u met liefde. 
wanneer deze ten einde is gekomen.

Graag denk ik.met u mee. 
over tekst, muziek en locatie. 

De uitvaart zoals ú het wilt. Passend.  

Koop Geersing | uitvaartverzorger
0 6  -  1 0  2 7  5 5  8 5  (dag en nacht bereikbaar).

Geboren

3 februari 2021

Sven
Zoon van 

Jeroen en Willemijn  
Nieuwenhuize

Tolakkerweg 175 
Maartensdijk

Opbrengst collecte 
Van 9 t/m 14 november 2020 hebben vrijwilligers in Maartensdijk ge-
collecteerd voor stichting het Gehandicapte Kind. 13 collectanten gin-
gen langs de deuren of collecteerden digitaal en haalden samen 902 euro 
op. Landelijk is een recordbedrag opgehaald van wel 922.830 euro. Wie 
ook in 2021 wil collecteren kan contact opnemen met Maurice de Jong 
(tel. 06 52633290) of e-mail maurice.de.jong@hotmail.com. 

                      

Jopie Melissen - de Graaf

Na een lang en vol leven is onze moeder, schoonmoeder, 
groot- en overgrootmoeder overleden

"De Heer is mijn Herder"

Wij hebben op dinsdag 16 februari in besloten kring  
afscheid van haar genomen.

Maarssen, 22 september 1928 De Bilt, 9 februari 2021

Correspondentieadres:
Marijke Melissen en Bert van der Laan

Saeftinge 83, 2036 GZ  Haarlem

Marijke en Bert
Aart

Bert †

Nel en Frans

Annemieke en Maurice
Isa, Sebas

Bram en Godelieve
Cas, Bob

weduwe van Willem Melissen

Bedankt voor uw hartelijk meeleven tijdens het ziek zijn 
en na het overlijden van onze vader en moeder, opa en oma

Hans & Jopie
Heijstek

Wij zijn overweldigd door warme woorden, 
gebeden, lieve brieven, kaarten en telefoontjes. 

Dit heeft ons bijzonder goed gedaan.

Arie

Annemarie
Julia, Daan

Bilthoven, februari 2021

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

informatie
website: www.begraafplaatsmaartensdijk.nl
email: contact-adres@begraafplaatsmaartensdijk.nl

Overlijden melden?

0346 - 28 17 11

Voor een waardige begrafenis met 
aandacht voor persoonlijke wensen 
en een eerlijk tarief
 Wij verzorgen alleen begrafenissen

Wij zijn dag en nacht bereikbaar

Bezoek onze nieuwe vestiging

Meer informatie of ons gratis ’laatste wensen’ boekje aanvragen?
Ga naar      www.kvanasselt.nl of bel naar 06 - 15 45 11 30.

aandacht voor persoonlijke wensen 

 Wij verzorgen alleen begrafenissen

Wij zijn dag en nacht bereikbaar

 boekje aanvragen? boekje aanvragen?
06 - 15 45 11 30.

Voorheen 

kvanasselt.nlAdres: Dorpsweg 76/78  in Maartensdijk
Openingstijden: Wo. 14.00 - 17.00 uur en za. 10.30 - 14.00uur

Extra participatieavond
In Hollandsche Rading, Maartensdijk en Nieuwe Wetering wordt er ac-
tie gevoerd tegen de mogelijkheid in de gemeente De Bilt op als kans-
rijk aangewezen gebieden windturbines te plaatsen. Tot 25 februari kan 
men de kansenkaart invullen op de website van de gemeente De Bilt. 
Tevens is er nog een participatieavond op 22 februari; aanmelden kan 
via duurzaamheid@debilt.nl

Ophalen GFT Vanwege de weersomstandigheden is vorige week 
maandag 8 februari geen GFT opgehaald. De eerstvolgende inzame-
ling is maandag 22 februari.

Nieuwe activiteiten 
voor mantelzorgers

Steunpunt Mantelzorg presenteert dit voorjaar weer activiteiten voor 
mantelzorgers. In een nieuwe folder is daar alles over te lezen. Tijdens 
de lockdown met beperkende corona-maatregelen kunnen mensen on-
line vanuit huis meedoen aan de activiteiten. 

Komende maanden staan onder meer de volgende bijeenkomsten op het 
programma:
3 maart 12.00 - 13.00 uur Mantelzorg online Lunch café met alles over 
Dementiezorg in de Bilt 
15 maart 19.30 - 21.00 Online workshop ‘Mantelzorger der liefde’, door 
Ingrid Keestra 
7 april 12.00 - 13.00 uur Mantelzorg online Lunch café met Mantelzorgma-
kelaar over WMO-voorzieningen en WLZ
15 april 19.30 - 21.00 uur Webinar Mantelzorg NL (Thuis) werken en man-
telzorgtaken: hoe combineer je dat?
Steunpunt Mantelzorg biedt een gevarieerd programma, dat aansluit bij de 
verschillende soorten vragen van mantelzorgers. Alle activiteiten zijn gratis 
toegankelijk en online voor iedereen te volgen. Kijk op www.mensdebilt.
nl  Aanmelden voor een activiteit of een folder aanvragen kan via man-
telzorg@mensdebilt.nl , bel tel. 06 13071129.  Mantelzorgers die zich al 
hebben aangemeld bij het Steunpunt Mantelzorg krijgen de folder begin 
maart thuisgestuurd.
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‘Wij staan altijd voor u klaar.’

Ons ervaren team helpt u graag om het afscheid altijd persoonlijk 
en bijzonder te maken. Voor leden en ieder ander. 
Ga voor informatie naar dela.nl/bilthoven of bel 030 200 45 30
voor een persoonlijk gesprek.

Tap

Nadia en Sanne van Tap DELA

Geopend ma t/m vr 08.00 - 17.30 uur
Buiten openingstijden kunt u op aanvraag
uw medicijnen in de kluisjes ophalen
Tel.: 0346 - 210605

GRATIS BEZORGSERVICE

advertentie

Praat mee!
Online panelgesprek met ChristenUnie kandidaten 2e Kamerverkie-
zingen Bina Chirino en Eppo Bruins. Gespreksleider André Rouvoet! 
Woensdag 24 Februari vanaf 20.00 uur. 

We besteden aandacht aan de wisselwerking tussen de lokale en de 
landelijke politiek aan de hand van drie verkiezingsthema’s. Nog 
enkele plaatsen beschikbaar! Meldt u gratis aan via stichtsevecht.
christenunie-sgp.nl/. Mis het niet!

Ingezonden mededelingAn Kolfschoten al 25 jaar 
steunpilaar 

Ze groeide op in het Rijke Roomse Leven maar werd een steunpilaar van de katholieke kerk in 
Maartensdijk, toen veel priesters waren weggevallen en lekenvoorgangers 

de geloofsgemeenschap een nieuwe bezieling gaven. 

An Kolfschoten uit Maartensdijk is 
zo’n bezielende voortrekker van de 
Sint Maartenskerk, eerst als lector 
en in andere rollen maar nu al een 
kwart eeuw als lekenvoorganger en 
als gezicht van de werkgroep, die 
vieringen leidt van gebed en van 
woord en communie.

Energie
Het was pastor Gerard de Wit die 
haar 25 jaar geleden vroeg om ook 
voorganger te worden. ‘In het be-
gin zag ik daar enorm tegenop en 
had ik er slapeloze nachten van, een 
kwart eeuw later krijg ik er energie 
van om deze taak voor de geloofs-
gemeenschap te mogen vervullen. 
Ik hoef het niet alleen te doen en 
heb een grote werkgroep rondom 
mij die gezamenlijk de vieringen 
voorbereidt. Maar op de zondag 
moet je het alleen doen en sta je er 
wel alleen voor. Dat geeft me veel 
vreugde. Ik zit er niet meer over in, 
sterker nog, ik krijg er energie van 
om dit te mogen betekenen voor 
de kerk’, aldus An Kolfschoten die 
zich gesteund weet door haar twee 
dochters en hun gezinnen. 

Groeien 
Het is de 75-jarige An Kolfschoten 
niet aan komen waaien. Ze ver-
loor op jonge leeftijd haar vader 
en maakte datzelfde mee met haar 
eigen man. Ze heeft haar dochters 
grotendeels zelf opgevoed en is een 
moedig voorbeeld van groeien door 

tegenslag heen. Ze is nooit boos op 
God geweest, ze heeft – zoals ze 
zelf zegt – kracht naar kruis gekre-
gen. En ze leeft veel bewuster met 
haar geloof dan in de dagen van 
Rijke Roomse Leven. Toen werd er 
voor haar gedacht, nu maakt ze haar 
eigen keuzes. ‘Samen met Trudi 
Kemp ben ik begonnen. Daar ston-
den we dan, twee vrouwen in een 
kerk van mannen. We hebben de 
kans gekregen en we hebben laten 
zien dat de kerk voor een belangrijk 
deel op vrouwen draait. Ik ben ook 
dankbaar voor deze kansen. Want 
ik leef veel bewuster met het Woord 
van God in de Heilige Schrift. In 
die zin is mijn leven verrijkt’, aldus 
een zelfbewuste An Kolfschoten 
die inmiddels grootmoeder is en 
nog niet aan stoppen denkt.

Zuurstof
Juist in deze moeilijke tijden van 
corona merkt ze hoeveel troost en 
hoop het geloof haar geeft. Het is 
niet makkelijk om te kerken in 
een bijna leeg gebouw of om voor 
te gaan voor 30 mensen zonder te 
kunnen napraten bij de koffi e. Maar 
ze kan het leven niet indenken zon-
der geloof. ‘Het is de zuurstof voor 
mijn bestaan’, lacht ze. En met die 
zuurstof geeft An Kolfschoten an-
deren ook adem in hun leven. Zo 
laat ze zien dat vrouwen er toe doen 
en dat vrouwen de Maartenskerk 
toekomst geven. Ook als 70plusser 
leert zij gelovigen en ongelovigen 

dat een mens in de herfst van zijn 
leven kan groeien in verdieping en 
verinnerlijking. Daarom rekent de 
Sint Maartenskerk zich rijk met 
steunpilaren als An Kolfschoten. 
Om die rijkdom zichtbaar te maken 
en om de dank uit te drukken werd 
de jubilaris in de bloemen gezet op 
Valentijnsdag. Met daarbij een te-
gel met Sint Maarten daarop, een 
souvenir van een pelgrimage naar 
het graf van Martinus in Tours. En 
ook twee boeken met uitleg van de 
Schrift ontving An Kolfschoten, 
als een teken dat ze nog even mag 
doorgaan als lekenvoorganger.
               (Leo Fijen)

Bloemen voor An Kolfschoten op 
Valentijnsdag.

Valentijnsconcert 
via video

Verliefdheid via videoverbindingen: het moet in deze tijd, maar be-
vreemdend blijft het wel. Waar de liefde gedijt bij de ontmoeting en 
het aanraken, zo doet de muziek dat ook, en des te moeilijker is het 
dat ons leven in deze coronatijden zo ‘stil’ is geworden: de levende 
muziek, de moeder aller kunsten, is ver te zoeken, terwijl menigeen 
ernaar snakt.

Daarom was het moedig en prijzenswaardig dat het Kunstenhuis De 
Bilt afgelopen zondag, op Valentijnsdag dus, een heus online Valen-
tijnsconcert presenteerde: via een gratis stream lieten de docenten 
van de muziekschool hun passie voor muziek horen in allerlei vor-
men: van het verdrietige Greensleeves (een eeuwenoude melodie 
over een verloren liefde), via een prachtige serenade van Schubert, 
tot een liedje van Karin Bloemen (‘Ik hou van jou, en meer wil ik 
niet horen’), een aria van Pergolesi (op altviool) en de beroemde 
Barbarasong uit de Dreigroschenoper, over een vrouw die alle rijke 
mannen krijgen kan, maar kiest voor de landloper die haar in het 
ongeluk zal storten.

Valentijnsdag is jarenlang in populariteit gedaald, maar lijkt de laat-
ste jaren weer aan aanzien te winnen, vooral onder millennials, zo 
blijkt uit onderzoek; de feestdag wordt overigens vooral door vrou-
wen gevierd: 84% van de valentijnskaartverstuurders is vrouwelijk. 
Of ze daarbij ooit nog aan de heilige Valentijn denken, de priester 
die in de 3e eeuw voor zijn geloof ter dood werd gebracht en 14 
februari 496 door Paus Gelasius een eigen naamdag kreeg, is de 
vraag. Het Kunstenhuis De Bilt, de artistieke parel in onze gemeen-
te, herinnerde ons in ieder geval weer aan de muziek en liet de lief-
de weer opbloeien in een prachtig concert dat afsloot met muziek 
van Prokofjev tot Elton John en Burt Bacharach, en via YouTube is 
terug te luisteren.              (Peter Schlamilch)

Louis Braam en José Bosschers sloten het online Valentijnsconcert van 
Het Kunstenhuis af.
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Maertensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk | Tel (0346) 213070 Volg ons ook via

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

Nergens deze kwaliteit voor zo'n lage prijs!!!

100
GRAM 0.99

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procureurrollade

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Reclame geldig vanaf 
donderdag 18 februari
t/m woensdag 24 februari

WOENSDAG GEHAKTDAG

Half om half gehakt 1 Kg.  | 6.48   
Rundergehakt 1 Kg.  | 7.48
Gekruid gehakt 1 Kg.  | 7.48

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

3 x 100
GRAM 5.98

3 x 100
GRAM 4.98

Gebraden entrecote
Gebakken boterhamworst
Honingham

Mediterraanse tonijn
Filet Americain
Beenham salade 

VOORDEEL HELE WEEK

Aangepaste openingstijden!Extra donderdag voordeel:

Voordeelpakket
1 kg gehakt, 1 kg kipdijfilet 
en 5 verse hamburgers

LIVAR karbonade

Cheeseburger

SAMEN
VOOR 25.-

500
GRAM 10.98

500
GRAM 5.98

Lamsbout

KAASVrijdag en zaterdag voordeel

5
VOOR 10.-

Alle vlugklaar
Gehaktstaven, slavinken
rundervinken

4 + 1
GRATIS1

KG 9.-

SHOARMA

ARGENTIJNSE 
BIEFSTUKJES 3 + 1

GRATIS

STOMPETOREN JONG 
BELEGEN 

500
GRAM 5.98

Varkenshaas in 
roomsaus 

4+ 1
GRATIS

www

Maandag t/m donderdag 08.00 - 18.00 uur

Vrijdag 08.00 - 20.00 uur
Zaterdag 08.00 - 16.00 uur
Zondag Gesloten

OPENINGSTIJDEN Maertensplein 21a
3738 GM Maartensdijk

0346 - 211330

info@agf-landwaart.nl

www.landwaartculinair.nl

Kabeljauw 
met tomaat, kappertjes, 
spinazie en zachte puree

€ 12,50
Per portie

Penne
met kip, prei en zongedroogde 
tomaat

€ 1,49
100 gram

Witlof schotel 
Met ham en kaas € 1,25

100 gram

Aanbiedingen met een * geldig op donderdag 18, vrijdag 19 en zaterdag 20 februari.

Kip schotel 
met krieltjes en veel groenten    

€ 1,49
100 gram

Gesneden
Meloenmix

€ 1,99
Per bakje

Elstar handappels € 1,99
Heel kilo

Alle rauwkostsalades 
en stamppotten

Per 100 gram € 0,90

Gesneden 
Soepgroente
Grof of fijn

250 gram €0,99

Mooie Verse
Witlof
500 gram €0,99

Notenafdeling: 
Maartensdijkse mix
Of Gerookte amandelen

 Nu 2 bakjes € 7,98

22
02

23
02

24
02

Donderdag, vrijdag 
en zaterdag hebben 
we weer een mooi en 
luxe assortiment met 

voorgerechten en 
hoofdgerechten Tarte au citron

Nu € 12,50

Roomboter 
Koggetjes
Nu € 3,49

Desem 
Landbrood
Nu € 2,49
Onze bekende 
Kaasbol

Nu € 3,49

Alleen donderdag

Van onze patissierVan onze bakker

Nu kan het nog…..!!!
De allerlekkerste 

Tarocco bloedsinaas-
appels uit Sicilië

Ze hebben het hoogste vitami-
ne C- en kaliumgehalte van alle 

sinaasappels, voornamelijk 
vanwege de vruchtbare grond

rondom de Etna….
Kom proeven…!!!!

Vers van de traiteur



Allereerst maakt de tweede herziening het niet mogelijk om meer vier-
kante meters aan winkels toe te voegen dan op basis van het geldende be-
stemmingsplan is toegestaan. Binnen de visie die de eigenaar heeft is het 
belangrijk dat er een volwaardig winkelcentrum ontstaat met voldoende 
aanbod. Die visie deelt het college.’

Leegstand
Over leegstand zijn afspraken gemaakt om met name bij het Uilenpad 
hybride te bouwen. ‘Dus ze mogen omschakelen naar woonruimte als 
ze winkelruimte niet vol kunnen krijgen. Ik wil er soepel mee omgaan 
om dat binnen die tweede herziening mogelijk te maken. De ontwikke-
laar heeft aangegeven pertinent niet voor leegstand te willen bouwen.’ 
De wethouder stelt dat we hier te maken hebben met een kleine wijziging 
op een al goedgekeurd plan. ‘Als de raad dat niet wil, vallen we terug 
op de eerste herziening. Verkeersbewegingen zijn onderzocht. Het aan-
tal motorvoertuigen blijft nog ruim onder het toegestane aantal. Het be-
voorraden zal plaatsvinden met kleine vrachtwagens met een maximale 
lengte. Bilts Belang wil in goed gesprek blijven met de ontwikkelaar en 
wil tempo. We zijn 12 jaar bezig. Ik kan me heel goed de onvrede van 
de omwonenden, de ondernemers, de ontwikkelaar en de gemeenteraad 
voorstellen. Dit is de laatste keer dat we over een herziening spreken. 
Laat ze het nu afmaken, dan hebben we De Kwinkelier en het Vinken-
plein af en kunnen we ons richten op de toekomst’, aldus de wethouder.

Sportschool
Over participatie zegt de wethouder dat er meerdere gesprekken hebben 
plaatsgevonden. Hij noemt een 3D model dat op verzoek van de bewo-
ners op kosten van de ontwikkelaar is gemaakt. ‘In principe is bij grond-
gebonden woningen 10 meter bouwhoogte gebruikelijk. Bij twee bouw-
lagen met een kap kan hier vanwege een platte kaplaag worden volstaan 
met 9 meter. In de nieuwe situatie komt een rijtje grondgebonden wonin-
gen waarbij de afstand tussen de nieuwbouw en de zijkant van de kerk 16 
meter is. De voorgevelrooilijn is 5,40 meter naar achteren geplaatst.’ De 
VVD vindt het een goed plan en een sportschool goed passen bij sociale 
activiteiten. D66 stelt dat we hier niet bouwen voor de lokale behoefte, 
maar voor mensen in de regio of in het land. ‘De vraag is of we dat moe-
ten willen. Uit het lokale woononderzoek kwam duidelijk naar voren wat 
de behoefte is, dat zijn niet deze woningen.’ 

Bespreekstuk
Wethouder Landwehr gaat in zijn tweede termijn in op een aantal vra-
gen. Commissievoorzitter Henk Zandvliet concludeert aan het slot dat 
Forza De Bilt vindt dat het agendapunt niet behandelrijp is. Het me-
rendeel is het daar niet mee eens dus wordt het een bespreekstuk in 
de gemeenteraad. Op een aan-
tal punten komt nog een nadere 
schriftelijke toelichting en er zijn 
amendementen en moties aange-
kondigd. De vergadering wordt 
vanwege het tijdstip geschorst 
tot dinsdag 16 februari. 
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Het Uilenpad dat toegang geeft tot De Kwinkelier.

Ook achter gesloten 
deuren is er activiteit!

Blijf uw lokale 
ondernemers steunen.

advertentie

Nieuwbouw noodzakelijk 
voor behoud vitaliteit

door Henk van de Bunt

Vergrijzing, bezuinigingen, zorg aan huis, de overheid op afstand. Het zijn grote ontwikkelingen die 
veel invloed kunnen hebben op kleine dorpen. Provincies en veelal grote(re) gemeenten 

vragen adviesbureaus vaak hoe kleine dorpen komende jaren vitaal kunnen blijven. 

Onderzoek toont aan dat hét vitale 
dorp van de toekomst niet bestaat, 
maar idealiter zijn er overal wij-
ken waarin mensen samenleven, 
voor elkaar zorgen, waar gemeen-
schapszin is. De gemeenschappen 
zijn sterk en bewonersinitiatieven 
bloeien. Er is een goede balans in 
de bevolkingssamenstelling. Nieu-
we vervoersmogelijkheden maken 
de regio bereikbaarder: al het ver-
voer is elektrisch en zelfrijdend en 
er zijn fietssnelwegen. 

Ontmoeting
Omdat mensen elkaar minder van-
zelf ontmoeten door onder andere 
digitalisering zorgen zij dat ze el-
kaar ontmoeten in bijvoorbeeld 
dorpshuizen of brede maatschap-
pelijke voorzieningen. De kernen 
zijn energieneutraal en waar mo-
gelijk energieleverend. Hoewel de 
kans klein is dat windturbines de 
horizon gaan bepalen, zullen aller-
lei nieuwe manieren van energie 
opwekken het landschap beïnvloe-
den. De woningvoorraad is levens-
loopbestendig: zorg is mogelijk 
in en aan huis. Ook is de woning-
voorraad divers: er is voor ieder 
wat wils. De kernen zijn veelal 
woondorpen: groener en ontspan-
nen, mensen kiezen ervoor niet in 
de stad te wonen. 

Maartensdijk
‘Woningbouw in Maartensdijk is 
nodig om de vitaliteit van het dorp 
te behouden. Snelheid is hierbij 
van belang, want de behoefte is 
nijpend’; dat is het advies dat Joep 
Gerritsen, Arie van der Vlies en 
Wim Verweij namens Maartensdij-
kers naar het gemeentebestuur ge-
stuurd hebben. Hun advies wordt 
ondersteund door ondernemers en 
allerlei organisaties, verenigingen 
en instanties. 

Woningbouw
Om de druk op de woningmarkt te 
verlichten heeft de gemeente een 
ambitie voor woningbouw gefor-
muleerd. Voor het dorp Maartens-
dijk betekent dit een woningbouw-
opgave van zo’n 200 woningen, 
waarbij er ook buiten de rode 
contouren gebouwd zou kunnen 

gaan worden. Wim Verweij: ‘Door 
middel van ons advies geven we 
aan het gemeentebestuur overwe-
gingen mee die volgens ons voor 
het behalen van de doelstelling van 
groot belang zijn’. 

Vitaliteit behouden
Dat er sprake is van druk op de wo-
ningmarkt geldt in sterke mate ook 
voor Maartensdijk. Het aantal be-
schikbare woningen is heel laag en 
doorgaans in een hoge prijsklasse. 
Zoals uit het woonbehoefteonder-
zoek dat de gemeente heeft laten 
uitvoeren blijkt, is er vooral een 
tekort aan starterswoningen en wo-
ningen in het middensegment. Arie 
van der Vlies: ‘Door deze situatie 
verlaten met name veel jongeren 
het dorp. Hierdoor is er sprake van 
vergrijzing. Onder andere kerken, 
verenigingen en scholen hebben 
daar nadrukkelijk mee te maken. 
Er is volgens ons behoefte aan be-
taalbare starterswoningen voor de 
eigen bevolking’. 

Advies
In het advies wordt gesteld, dat een 
evenwichtige leeftijdsopbouw in 
het dorp van groot belang is voor 
de vitaliteit van Maartensdijk. De 
initiatiefnemers sluiten niet uit dat 
er anders in de toekomst scholen 
moeten sluiten en het voorzienin-
genniveau (winkels, sportactivi-
teiten e.d.) zal afnemen, waardoor 
het dorp ook minder aantrekkelijk 
wordt. ‘Dat is een zichzelf verster-
kend effect en moet zo veel moge-
lijk worden voorkomen. Het plan 
om nieuwe woningen te bouwen 
is daarvoor van groot belang. Wij 
pleiten er dan ook voor om bij de 
keuze van het type woningen voor-
al te letten op wat bijdraagt aan de 
evenwichtige leeftijdsopbouw en 
vitaliteit van het dorp. Vanuit dat 
oogpunt bezien is er vooral be-
hoefte aan starterswoningen en aan 
woningen in het middensegment’, 
aldus Wim Verweij.

Snel beginnen
Met het proces - van planvorming 
tot realisatie - is vaak veel tijd ge-
moeid, dat zijn doorgaans jaren-
lange processen. Joep Gerritsen: 

‘Zeker nu er voor het voldoen aan 
de woningbouwopgave ook buiten 
de rode contouren gebouwd zou 
kunnen gaan worden is veel dis-
cussie te voorzien met naar te vre-
zen valt lange procedures. Maar er 
zijn ook nog bouwmogelijkheden 
binnen de rode contouren. In de di-
gitale kansenkaart worden daarvan 
voorbeelden genoemd’. 

Inbreiding
Lopende de planvorming voor het 
bouwen buiten de rode contouren 
kan er ook aan inbreiding worden 
gewerkt. Inbreiding is naar ver-
wachting veel sneller te realiseren. 
Joep Gerritsen nogmaals: ‘Daarbij 
kan bijvoorbeeld worden gedacht 
aan vrijkomende terreinen zoals 
bijvoorbeeld - naar verluidt - het 
terrein aan de Dierenriem waarop 
nu LFE is gevestigd. Snelheid is 
van belang omdat de behoefte nu 
al nijpend is. Op die manier ont-
staat ook een realisatie in meer-
dere fasen. Fasegewijs woningen 
beschikbaar stellen sluit ook het 
beste aan op de behoefte van de ei-
gen bevolking en kan voorkomen 
dat door het beschikbaar komen 
van veel woningen tegelijkertijd 
er belangstellenden van buiten het 
dorp “voordringen”.’

Voorkeur
Voor wat betreft de gewenste 
locatie(s) - eventueel - buiten de 
rode contouren hebben de initia-
tiefnemers geen duidelijke voor-
keur. Arie van der Vlies: ‘Het gaat 
er ons vooral om dát er (snel) ge-
bouwd gaat worden. Met het oog op 
de haalbaarheid en in het licht van 
de onderlinge verhoudingen bin-
nen het dorp is het verstandig om te 
kiezen voor een locatie die relatief 
weinig impact heeft op de inwoners 
of te kiezen voor het realiseren van 
een groene zone tussen de huidige 
en de nieuwe bebouwing’. Het ad-
vies van de Maartensdijkers wordt 
door steeds meer (woningzoeken-
de) inwoners, organisaties, vereni-
gingen en instanties ondersteund. 
Contact met de initiatiefnemers 
voor adhesie, advies en ondersteu-
ning: email maartensdijkvitaal@
gmail.com 

V.l.n.r. Joep Gerritsen, Arie van der Vlies en Wim Verweij op het vitale hart van Maartensdijk.
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  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

OOG 
voor detail

E N  U W  W E N S E N

■ NIEUWE KEUKENS

■ KEUKENRENOVATIE

■ KAMER EN SUITE

■ RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

■ (INLOOP-) KASTEN

■ KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

■ TAFELS

   

Pr. Christinastraat 3 ❖ 3615 AE Westbroek ❖ Tel: 06 - 52 34 15 31 
info@debruijninterieurs.nl ❖ www.debruijninterieurs.nl

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)

Linnerie
ANNELIES

BEDDEN | SLAAP EXPERIENCE LOODS

LINNERIEANNELIES.NLLINNERIEANNELIES.NL

AVEK
TOTAALDEALER

DE NACHT BEPAALT UW DAG

MAAR LIEFST 500 M2 SHOWROOM 
MET EEN RUIME COLLECTIE 
BEDDEN, PRACHTIG BEDTEXTIEL 
EN NATUURLIJK BIJPASSENDE 
KUSSENS EN DEKBEDDEN.

WINKELWINKEL   
RADING 46 A  
1231 KB LOOSDRECHT
T 035 582 36 68
  
SLAAP EXPERIENCE LOODSSLAAP EXPERIENCE LOODS
(OPEN OP AFSPRAAK)
NIEUW-LOOSDRECHTSEDIJK 106
1231 LB LOOSDRECHT

Maatschappelijk discussie-café 
over Corona

De lokale fracties van PvdA en D66 organiseren 
op woensdag 3 maart een digitale discussieavond 
over de gevolgen van Corona op De Bilt, nu en in 
de toekomst. Dit is een vervolg op eenzelfde avond 
in oktober vorig jaar. Toen namen ongeveer 25 
mensen deel aan het gesprek, waaronder vertegen-
woordigers van lokale instellingen zoals het Kun-
stenhuis, de bibliotheek, buurtvereniging WVT en 
stichting Mens.

Deze keer wordt de inleiding verzorgd door An-
ne-Mieke Bulters, directeur van basisschool De 
Werkplaats. Zij zal vertellen hoe de school om is 
gegaan met Corona en de lock downs. Ook zal 
zij iets vertellen over de impact op medewerkers, 
kinderen en ouders.

De organisatoren: ‘We organiseren periodiek een 
discussieavond over een belangrijk lokaal thema. 
Zo waren er geslaagde gesprekken over zorg, 
onderwijs en sport In De Bilt. Nu willen we een 
vervolg geven aan het onderwerp dat ons allemaal 
bezig houdt. Corona heeft grote gevolgen voor de 
leefbaarheid en de organisaties in onze gemeente. 
Wij willen graag over de ervaringen tot nu toe met 
elkaar van gedachten wisselen, maar ook ideeën 
ophalen bij de instellingen zelf waar we iets mee 
kunnen voor de (nabije) toekomst’. 

De avond start om 20.00 uur. Aanmelden kan via 
erikvanesterik@hotmail.com; vervolgens wordt 
vooraf een internet-link toe-gemaild.

Maertensplein 20  Maartensdijk
Tel. 0346 - 211268 · info@drogisterijvanrossum.nl

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

Louis Widmer:
Bij aankoop van een 
oogomtrek verzorging 
een 7,5 ml Intensief 
Anti-Ageing Complex 
cadeau. 

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
De fl essencontainers aan de Fazant-
laan in Maartensdijk waren niet vol. 
Daders; waar zijn jullie normen en 
waarden, zijn jullie te moe om even 
de tassen uit te pakken? Ook nog 
gevaarlijk voor onze jeugdigen,  die 
het stuk kunnen gooien met alle ge-
volgen van dien. Wat worden wij hier 
toch verdrietig van!

Greet van de Goede, Maartensdijk

Helaas geen wintersport,
maar wel een lekkere

SKISLOF!

Heerlijk bij de soep

KAAS/UIENSTOKBROOD

nu 
€ 8,50

nu 
€ 2,80

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Ik woon al mijn hele leven in De Bilt - bijna weke-
lijks krijg ik De Vierklank en Biltsche Courant - en 
al een tijdje is het hot item in beide kranten: ‘het 
gemeentebestuur wil windmolens en zonnepane-
len plaatsen in de natuur in stukken of stukjes bos, 
welke zogenaamd geen doel hebben’.

De mensen die dit bedenken wonen daar meestal 
zelf niet, zij moeten klimaatdoelen halen dat is be-
langrijk voor hen. Het gaat bij elkaar om stukjes, 
die zogenaamd over zijn, maar wanneer zijn stuk-
jes natuur over? Bewoners genieten vaak samen 
van deze stukjes en zeg eens eerlijk niemand wil 
windmolens en zonneparken in de directe omge-
ving van de woning hebben.

Waarom worden de daken van alle appartementen 
en grote gebouwen in deze gemeente niet verplicht 
van zonnepanelen voorzien? In heel Nederland ligt 
950 vierkante kilometer aan plat dak waarop een 

groot deel van de zonnepanelen kan worden ge-
plaatst. In de provincie is veel hoogbouw ook in 
de gemeente De Bilt. Daar zijn hele straten met 
uitsluitend appartementen. Daar is dus veel te ha-
len, laten wij in De Bilt beginnen als eerste ge-
meente in Nederland om dit grootschalig aan te 
pakken. Dan kunnen de kleine stukjes groen wor-
den behouden waar mensen, kinderen en dieren 
recreëren en genieten. 

Ik ben al wat ouder; van midden vorige eeuw. In 
de jaren ‘80 was er een poster met een foetus, die 
had de tekst; ‘als wij voor de economie ons vrucht-
water moeten bevuilen: doen wij dat’. Deze poster 
is nu weer actueel alleen in een andere context: 
‘Wanneer wij klimaatdoelstellingen willen halen, 
breken wij gewoon een stuk van onze leefomge-
ving af voor een windmolen of zonnepark’.

E. van der Werf

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

Uw lokale 
drukwerkspecialist

Spoed als het moet! 

0346 - 21 12 15 - www.parelpromotie.nl.
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Kleintje Carnaval met De Kroeg
door Marijke Drieenhuizen

Carnaval vieren kan nu echt niet maar het team van de Kroeg heeft een oplossing bedacht. 
Vierenveertig tassen met lekkers, een CD met carnavalsmuziek, maskers en serpentines zijn 
afgelopen vrijdag rondgebracht bij zorginstellingen en huisadressen waar mensen met 
een verstandelijke beperking wonen die normaal gesproken eenmaal per maand naar de 

Kroeg komen. En daar kan het wel gevierd worden, iedereen in zijn eigen bubbel. 

Het is allemaal anders sinds corona 
kwam. Geen of minder dagbeste-
ding, geen sportclubjes, geen of 
weinig sociale contacten, geen ui-
tjes en al bijna een jaar geen Kroeg. 
Jammer want bij de Kroeg konden 
de bezoekers, zonder direct zicht-
bare begeleiding, lekker doen waar 
ze zin in hadden op hun eigen ma-
nier en in hun eigen tempo: dansen, 
polonaise lopen, kletsen, knutselen 
of alleen maar kijken en genieten. 
Ze zien er dan extra mooi uit, doen 
daar ook hun best voor. Zeker bij 
bijzondere Kroegavonden als car-
naval: prachtige outfits waarbij 
soms een keer extra moet worden 
gekeken wie het is. Dat alleen al 
laat de mensen lachen. Niet leuk 
maar wel begrijpelijk dat de Kroeg 
nog steeds niet kan. Ook al omdat 
de afspraak met de burgemeester al 

een lange tijd stond: met carnaval 
zou hij weer langskomen en mee-
doen. Om toch zijn betrokkenheid 
te tonen heeft hij een positief film-
pje opgenomen voor de kroegbe-
zoekers en begeleiders.

Nieuwe locatie
Met heel veel plezier is altijd ge-
bruik gemaakt van Wijkrestaurant 
Bij de Tijd. Helaas is dat gesloten. 
Het team heeft een aantal locaties 
bekeken, de één was te klein, de 
ander niet gezellig te maken, de 
volgende te ver weg. Maar er is 
inmiddels een goede vervanger ge-
vonden: het W4-gebouw in De Bilt. 
Deze locatie heeft een bar, een gro-
te zaal om te dansen, een podium 
om op te treden en een kleine zaal 
om te kletsen of te knutselen. Er is 
een buitenruimte en er zijn niet veel 

Lotte is heel blij met haar 
Carnavalstas en gaat zeker voor 
carnaval in haar eigen bubbel.

buren dus de muziek kan goed aan. 
Wilma van Poelgeest (medeorgani-
sator en sociaal werker van Mens De 
Bilt): ‘Zodra het weer mag volgt er 
een spetterend feest. Wij hebben er 
al zin in’.

Sponsoren
Het team van de Kroeg is blij met 
alle giften die binnen komen om 
deze avonden mogelijk te maken. 
De bezoekers betalen per keer 3 
euro en alleen voor een biertje of 
wijntje moet extra betaald worden. 
Met sponsorgeld is al veel mogelijk 
gemaakt: mooie optredens, een ijs-
kar, in november de feestdozen met 
lekkers en een cd om ook al in de 
eigen bubbel het vijfjarig bestaan 
van de Kroeg te vieren. Nu kreeg het 
team een bedrag overgemaakt van 
een man die 40 jaar bij zijn baas is 
en een mooi bedrag gekregen had. 
Wilma van Poelgeest: ‘Mooi zo’n 
gebaar, we gaan er heel veel mensen 
blij mee maken’.

Kleintje Carnaval
Bezoekers en team, met bevlogen 
begeleiders van het Thomashuis 
Maartensdijk, Reinaerde, Zideris, 
Abrona, Mens De Bilt en vijf vrij-
willigers, missen de ontmoetingen. 

De voorbereidingen voor het rond-
brengen van de tassen zorgt alweer 
voor een beetje goed gevoel bij het 
team. Mensen die dagbesteding heb-
ben bij Reinaerde in Het Lichtruim 
(veel vaste bezoekers van de Kroeg) 
hebben de tassen en de cd hoesjes 
versierd. Wilma van Poelgeest: ‘We 
hopen dat ze straks allemaal genie-
ten van even iets anders. Van tevo-
ren een lekker gekke of juist hele 
mooie outfit bij elkaar zoeken en 
dan samen met ouders of medebe-
woners lekker zorgeloos genieten’. 

Een medewerker van De Reiger 
(Reinaerde) pakt namens de Kroeg-
bezoekers de tasjes aan. Vanwege 
besmettingen en quarantaine is voor-
zichtigheid geboden, maar een car-
naval vieren gaan ze wel doen.

Dagbesteding betekent 
veel voor cliënten

door Rob Klaassen

Gedurende de eerste golf van de Coronapandemie was de dagbesteding/dagbehandeling van ‘De 
Bilthuysen’ gesloten. Na die tijd is tot vreugde van de deelnemers en mantelzorgers sluiting 

niet meer aan de orde geweest. Dit kon door de activiteiten ‘coronaproof’ te maken.

De activiteiten vinden tweemaal in 
de week plaats in het ontmoetings-
centrum van het woon-zorg centrum 
‘Rinnebeek’ op St. Laurensweg 11, 
De Bilt. Pia Werkman is activitei-
tenbegeleider bij de dagbesteding, 
die door De Bilthuysen wordt ge-
geven: ‘De dagactiviteiten vinden 
op de dinsdag en donderdag plaats. 
Zij zijn bedoeld voor mensen met 
een beginnende dementie of andere 
beperkingen, zoals een niet aange-
boren hersenletsel of Parkinson. We 
ondernemen activiteiten, waar de 
deelnemers plezier aan beleven. Op 
die manier (her-)ontdekken zij hun 
mogelijkheden en talenten, dus de 
zaken waar ze goed in zijn of waar 
ze plezier aan beleven. Door dat te 
doen wordt er bij hen weer zelfver-
trouwen ontwikkeld en daarmee 
ook een stuk extra weerbaarheid’. 

Dement-Talent
‘Dit zie je bijvoorbeeld ook terug 
in de projecten van de organisatie 
‘Dement-Talent’. Deze projecten 
zijn vooral bedoeld voor mensen 
die de diagnose dementie al op jon-
ge leeftijd te horen krijgen. Door 
hen als vrijwilliger in te zetten, 
voelen zij zich weer nuttig en een 
waardevol lid van de maatschap-
pij. Het gebruik maken van hun ta-
lenten zorgt er tevens voor dat zij 
langer in staat zijn om zelfstandig 
in de maatschappij te blijven functi-
oneren. Op deze manier krijgen zij 
een langer zelfstandiger en geluk-
kiger leven’ .

Corona
‘Na de sluiting in dit voorjaar zijn 
wij continu open geweest. We 
werken sedertdien Corona-proof. 

We kunnen dit realiseren doordat 
we met maximaal 8 deelnemers 
werken, die op ruime afstand van 
elkaar zitten. We hebben het met 
tafels en stoelen zo ingericht dat ie-
dereen voldoende afstand kan hou-
den. Het personeel draagt medische 
mondneusmaskers. Voor alle duide-
lijkheid, het is niet zo dat we onze 
deelnemers vorig jaar tijdens de 
sluiting zo maar in de steek hebben 
gelaten. We hebben hen meermalen 
thuis opgezocht om zowel hen, als 
hun mantelzorgers, daadwerkelijk 
te ondersteunen’ .

Activiteiten
‘Wat we zoal doen is het organise-
ren van bewegingsactiviteiten, crea-
tieve- en muzikale activiteiten. Een 
belangrijk speerpunt van ons is be-
weging. We doen dit op allerlei ver-
schillende manieren. Naast de wan-
delingen komt er wekelijks een Tai 
Chi leraar en een bewegingsagoog 
en doen we gezamenlijke fysiooefe-
ningen. Kortom, er is een veelheid 
aan aanbod van diverse spelelemen-
ten. Ook organiseren we regelmatig 
uitstapjes. Door al die verschillende 
activiteiten met elkaar te doen, hou-
den de deelnemers hun diverse vaar-
digheden langer op peil. Doordat de 
deelnemers minimaal twee dagen 
per week bij ons zijn, kunnen hun 
mantelzorgers veel langer hun taak 
volhouden omdat zij die dagen hun 
handen vrij hebben. Iedere man-
telzorger en ook iedere deelnemer 
heeft een eigen contactpersoon. Wij 
zijn er dus niet alleen om onder-
steuning aan de cliënt/deelnemer 
te geven, maar we zijn er ook voor 
de mantelzorger om die met raad en 
daad terzijde te staan’ 

Vervoer
Pia: ‘De cliënten/deelnemers die bij 
ons in de dagbehandeling komen, 
hebben doorgaans beginnende ver-
schijnselen van dementie. Door het 
bieden van verschillende activiteiten 
ligt de nadruk op wat de deelnemers 
wél kunnen en weten, waardoor 
ze in hun kracht worden gezet. De 
deelnemers kunnen we doorgaans 
dan ook nog een heel gelukkige tijd 
bieden’. Mocht een deelnemer niet 
in staat zijn om zelfstandig naar het 
ontmoetingscentrum te komen dan 
zorgt De Bilthuysen voor vervoer. 
De gemeente vergoedt doorgaans de 
kosten van de dagbesteding. Hier-
voor is een beschikking nodig van 
de Wmo (Wet maatschappelijke 
ondersteuning). Ook is financiering 
vanuit Wlz (Wet langdurige zorg), 
PGB (Persoon Gebonden Budget) of 
particuliere financiering mogelijk.

Ervaringen
We spraken met een deelnemer, na-
melijk de heer Bas Henneveld. De 
heer Henneveld is 83 jaar oud. Hij 
loopt vanaf vorig jaar oktober mee 
bij de dagbesteding van De Bilthuy-
sen. Hij vertelt: ‘ Ik woon alleen 
in een aanleunwoning. Ik kan daar 
altijd een beroep doen op het huis 
waar ik bij woon. Ik kan er bijvoor-
beeld kant en klare maaltijden van 
krijgen en ik kan daar eventueel ook 
terecht als ik ze plotseling nodig 
zou moeten hebben. Ik heb vroeger 
gewerkt in de bliksemafleiding. Ik 
ben daarvoor vaak in het buitenland 
geweest. Ik heb dan ook heel wat 
kerktorens in binnen- en buitenland 
van bovenaf gezien. Het was een erg 
interessant en afwisselend beroep. 
Ik heb het altijd met heel erg veel 

plezier gedaan. Maar nu zit ik nog 
maar alleen thuis. Voor mij is deze 
dagopvang daarom fantastisch. Ik 
kijk elke week uit naar de dinsdag 
en de donderdag. Ik vind het altijd 
heel leuke dagen. Je begint al goed 
met een gezellig kopje koffie en een 
praatje. Daarna gaan we met z’n al-
len fysio doen. In beweging komen 
is heel belangrijk. Je wordt daar dan 
samen toe gedwongen, zodat je wat 
lenig blijft. Ze doen dat hier op een 
leuke manier. We eten tussen de 

middag samen en ’s middags doen 
we altijd leuke spelletjes. Vraag- en 
antwoordspelletjes, sjoelen en der-
gelijke. Ik word altijd erg blij van 
die dagen hier. Het breekt m’n week 
en het is leuk om ook de andere 
mensen weer te zien’ .
Belangstellenden kunnen contact 
opnemen met Pia Werkman, Hannie 
Tornij, Ellen van der Padt of André 
Schreiber, tel. 06 83807459, of email: 
ocrinnebeek@debilthuysen.nl

Bas Henneveld, deelnemer aan de dagopvang van De Bilthuysen.

Bijou & Me |  Bijouterie - Juwelier - Horlogerie 
Hessenweg 118, 3731 JM De Bilt
030 220 14 52 -  ook via WhatsApp

GEOPEND TIJDENS LOCKDOWN VAN WOE T/M ZAT VAN 14.00 – 17.00 UUR

SERVICE:
•  reparatie gouden en zilveren sieraden
•  horlogebatterijen vervangen

•  horlogereparaties 
•  klokkenreparaties 
•  gaatjes schieten 
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Dit feuilleton speelt zich af in de denkbeeldige plaats Heuvellust. Alle personen hebben fi ctieve namen. 
Daar is bewust voor gekozen opdat niemand gekwetst wordt en de goedmoedigheid van de ingebouwde 
grappen bewaard blijft. Een goed verstaander heeft slechts een half woord nodig en zal het lokale karak-
ter in dit spannende en grappige verhaal ongetwijfeld ontdekken. Deel gemist? Kijk op www.vierklank.nl.

Moord op Dudok 
door Julia van de Laan

Deel 4 Waar is Wieke?

Wat vooraf ging: Kees-Jan van der Meer, hoofdredacteur van de Heuvelkoerier, is in de plaatselijke 
boekhandel bij een lezing over de architect Dudok. De gemoederen lopen hoog op wanneer 

kunsthistorica Joke van Lunteren over cultuurbarbaren en zelfs moord spreekt.

Diplomatiek als altijd wist Wieke uiteindelijk de kemphanen tot bedaren te brengen. Ronnie en de Rol-
koffers stelden zich intussen op voor hun tweede muzikale intermezzo. Dat bestond uit een door Ron-
nie geschreven protestlied met de titel ‘Moord op Dudok'. Het lied was een zwartgallige dreun over de 
dreigende sloop van het Dudok-gebouw, waarin ‘moord’ rijmde op ‘ongehoord’ en ‘Dudok’ op ‘amok’. De 
felle gitaarriff sneed door de ruimte. De band oogstte zowel boegeroep als gefl uit en overdreven lang ap-
plaus. Het protestlied hielp niet om de verhitte gemoederen te bedaren. Wieke fl uisterde de bandleden iets 
in en Ronnie en de Rolkoffers zongen een toontje lager, terwijl ook het volume omlaag ging. Een rustige 
ballade, deze keer.   
‘Laten we wat gaan drinken,’ stelde Wieke voor. ‘Dan zetten we voorin de discussie voort.’ Haastig 
bedankte ze de spreekster, overhandigde haar een envelop en gaf zelf het goede voorbeeld door met een 
glas witte wijn in de hand alvast te klinken op het behoud van Dudok in Heuvellust. ‘Ik dacht het niet,’ 
begon de Partij van de Vooruitgang weer. Wieke duwde de man met zachte hand naar het voorste deel van 
de winkel, waar de glazen wijn klaar stonden en de strijdbijl tijdelijk werd begraven omdat iedereen het te 
druk had met dringen om de tafel. 
Op de achtergrond waren Ronnie en de Rolkoffers overgegaan op oude hits. Simon en Garfunkel, meende 
Kees-Jan te herkennen. ‘Bridge over troubled water’ en dat soort kalmerend werk. Maar na vijf minuten, 
toen iedereen voorzien was van een glas en een paar knabbels, laaide het vuur van de discussie weer op. 
Joke van Lunteren zat er een beetje verloren bij, achter een tafeltje met een grote stapel boeken voor haar 
neus. Ze kneep nerveus in de sierlijke vulpen, waarmee ze de verkochte boeken hoopte te signeren. De 
discussie over het belang van Dudok was natuurlijk reuze-interessant voor Heuvellust, maar helaas was 
haar boek nogal duur. Slechts een enkeling kocht een exemplaar. Bovendien ging de aandacht helemaal uit 
naar de twee kemphanen die elkaar steeds verder in de haren vlogen, zodat de signeersessie volledig werd 
stilgelegd. Heel anders dan die keer na een mediterrane proeverij met een bekende culinair journalist, toen 
de kookboeken na afl oop als warme broodjes over de toonbank gingen.
Waar was Wieke trouwens? Kees-Jan keek zoekend om zich heen. Hij was niet de enige die het zich 
afvroeg. Iemand stelde hem de vraag, alsof hij persoonlijk verantwoordelijk was voor haar afwezigheid. 
‘Ik heb haar de laatste tien minuten ook niet meer gezien. Misschien is ze in het magazijn, om nieuwe 
voorraad te halen,’ zei hij melig, met een veelbetekenende blik op de stapel onverkochte boeken van de 
kunsthistorica.    

(Wordt vervolgd)

MENS is ook…

SAMEN DOEN IN CORONATIJD
Nu de lockdown zeker tot 2 maart 2021 duurt en een avondklok is 
ingevoerd, vraagt dit om nog meer extra aandacht voor eenzaamheid. 
En om extra oog voor gezinnen en buurtgenoten in kwetsbare 
omstandigheden. Welke mogelijkheden zijn er ook nú om elkaar te 
helpen in de buurt, of wat kan je samen met je maatje of eigen vrienden 
doen. Graag dragen wij een aantal ideeën aan die je kan ondernemen 
met iemand. Het zijn vaak de kleine dingen die echt iemand de dag door 
kunnen helpen, of jezelf! De ideeën staan op onze website onder Nieuws.

BEREIKBAARHEID
Al onze panden zijn dicht en het is niet mogelijk om langs te komen. Bel 
of schrijf ons vooral als u een praatje wilt maken of andere zorgen hebt. 
Contactinformatie zie: www.mensdebilt.nl.

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

Ma t/m do: 07.00 - 18.00 | Vrijdag: 07.00 - 20.00 | Zaterdag: 07.00 - 16.00

KIP BRIE STEAKS
Malse kipfilet gevuld met roombrie, gemarineerd met 
oliepesto marinade en omwikkeld met ontbijtspek.
Ca. 15 tot 20 min. zachtjes braden 100 gram 1,45

GEPANEERDE SCHNITZELS
Malse dunne gepaneerde schnitzels gesneden van de 
bovenbil, lekker met een beetje citroen erop!!
Zachtjes bakken in ruim boter; ca. 8 minuten 3 stuks 4,50

THAISE KIP WOKBLOKJES
Op veler verzoek! Malse gemarineerde blokjes kipfilet
met Oosterse groente, lekker bij rijst en pasta.
Kort roerbakken in de wok 500 gram 6,50

LAMS KOTELETTEN
Uit nieuw Zeeland, super kwaliteit! Alleen de haaskant,
dus lekker mager en super zacht en smaakvol!
Kort krokant bakken, ca. 2 x 1 minuut! 100 gram 2,25

RUNDER BORST LAPJES
Ouderwets sudderen, kort van draad en met een klein
randje vet eraan, zeer smaakvol en blijft lekker sappig.
Ca. 2½ tot 3 uur sudderen onder het vocht. 500 gram 5,95

De beste kwaliteit
van de op één na

beste slager!

LEKKER EN MAKKELIJK!!

Kijk voor nog meer aanbiedingen in onze winkel.
Aanbiedingen geldig van maandag 15 februari t/m zaterdag 20 februari.

Zetfouten voorbehouden.

CHEESE BURGERS
100% rundvlees, gekruid en met kaasblokjes 3 stuks 4,20
INDISCH GEHAKT
Heerlijk gekruid, lekker voor ballen, schijven, soep... 500 gram 4,95

PROCUREURLAPJES
Om kort en fel te bakken of lekker zacht te sudderen.
Ook lekker voor saté, door de nasi, voor pulled porc,
babi pangang, wordt niet droog!! 500 gram 5,50

Deze bijzondere tijd, met thuis 
werken of leren en contact via 
beeldschermen, vraagt veel van u én 
uw ogen. Bij veel beeldschermgebruik 
kunt u last krijgen van hoofd- of 
nekpijn en last van branderige ogen.

Een beeldschermbril biedt extra 
scherp zicht voor de kortere 
afstanden. Zo hebt u altijd scherp 
zicht op uw beeldscherm en  nabij. 

*  Prijs is per paar en exclusief montuur. 
Actie is geldig tot en met 20 maart 2021.

ZIET U 
HET NOG
ZITTEN?

Maak een 
afspraak en 

wij informeren 
u graag!

GLAZEN VOOR EEN

BEELDSCHERM
BRIL                            

  ¤ 199,-*
VANAF

Aan de winkeldeur spulletjes kopen 
dan is het toch echt niet te hopen
dat het buiten hard vriest
want wie warmte verkiest
mag toch niet naar binnen gaan lopen

Guus Geebel Limerick
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Voedselbank De Bilt bestaat 10 jaar
In 2010 moest er in de gemeente De Bilt een uitgiftepunt komen van Voedselbank Zeist omdat 
steeds meer gezinnen in De Bilt voedselhulp nodig hadden. Afspraak was dat wanneer dit aantal 
groeide tot 25 gezinnen, het uitgiftepunt in De Bilt een zelfstandige Voedselbank zou moeten 

worden; reden om in 2011 de Stichting Voedselbank de Bilt op te richten.

Dus bestaat de Biltse Voedselbank in 
2021 alweer 10 jaar. Afnemers ko-
men en gaan weer zelfstandig verder 
na tijdelijke voedselhulp. Toch is er 
een voortdurende groei te zien. Mo-
menteel biedt Voedselbank De Bilt 
aan 143 afnemers (huishoudens) - 
385 personen - voedselhulp. 

Feest?
Geen feest, maar stilstaan bij dit lus-
trum is zeker op zijn plaats. Want met 
een groeiende groep onbetaalde men-
sen wordt dus al 10 jaar voedselhulp 
gegeven aan dorpsgenoten, die deze 
tijdelijke steun hard nodig hebben. 
Dit gebeurt met veel hulp vanuit de 
Biltse samenleving. In de komende 
zomer wordt hier meer aandacht aan 
besteed. In aanloop naar dat 10-jarig 
bestaan van de Voedselbank, zomer 
2021, vertellen een paar vrijwilligers 
hun verhaal. Dat zijn medewerkers 
die bij de Voedselbank werkten toen 

die als uitgiftepunt van Voedselbank 
Zeist begon. Hiermee wordt de ge-
schiedenis van Voedselbank De Bilt 
vanuit een persoonlijk verhaal ver-
teld. Dit keer Riemke Putz - Visser.

Voorgeschiedenis
Riemke werd in 1957 in Ommen ge-
boren als enig kind in een hervormd 
gezin. Haar vader was hoofd van de 
plaatselijke school, waardoor ze als 
gezin in de kijker stonden, wat soms 
lastig was: ‘Meester was niet in de 
kerk, was meester ziek’? Toen ze 6 
jaar werd kreeg ze een hond, waar-
mee ze veel in het bos wandelde. Ze 
was een echt vaderskindje. Hij over-
leed, tot haar grote verdriet, toen zij 
27 jaar was. 

Bilthoven
Inmiddels woont ze met haar man 
Erik in Bilthoven en geeft ze les op 
de Julianaschool. Hun beide kinde-

ren zijn het huis uit. Casper (1994) 
woont in Utrecht en promoveert in 
Amsterdam. Elizabeth (1997) woont 
en studeert in Kopenhagen. Een 
voedselbankcollega omschreef haar 
man waarderend als ‘de stille kracht, 
wat Riemke lachend een uitstekende 
omschrijving vindt. Ze is al 30 jaar 
samen met hem. 

Start 
In 2010 las Riemke in de plaatse-
lijke krant een oproep van Voedsel-
bank Zeist. Er werden medewer-
kers gezocht voor een uitgiftepunt 
in de Bilt. In onze gemeente be-
stond toen nog geen Voedselbank. 
Mensen uit de Bilt die voedselhulp 
nodig hadden, moesten naar Zeist. 
Het aantal Biltse afnemers nam 
toe, vandaar dat een uitgiftepunt 
nodig werd. Riemke reageerde op 
de oproep, had een gesprek in het 
SSW-gebouw met een gedreven 

Zaterdag 13 februari was het voor Riemke en Erik ophaaldag; o.a. in 
Maartensdijk. [foto Henk van de Bunt]

echtpaar van Voedselbank Zeist, 
en werd aangenomen.

Molenkamp
De SSW had het gebouw aan de 
Molenkamp ter beschikking gesteld. 
Het was volledig kaal. Voedselbank 
Zeist kwam elke vrijdagochtend 12 
voedselpakketten brengen en daar-
naast tempexdozen met bevroren en 
gekoelde producten. Van alles precies 
12, omdat er toen 12 Biltse afnemers 
waren. Jacq en Carin waren de coör-
dinatoren, zij regelden alles. Met een 
paar gastvrouwen werd de uitgifte 
gedaan.

Riemke praat met veel warmte over 
de Voedselbank en de collega’s. Ze 
houdt van het sociale aspect, de ge-
zelligheid. Ze vond het verschrikke-
lijk jammer dat Carin wegging. Zij 
was samen met Jacq, die nog steeds 
coördinator is, de drijvende kracht. 
Ze regelde veel, was sociaal, kende 
de vrijwilligers en afnemers en hun 
verhalen.

Zelfstandig
Afspraak met Voedselbank Zeist was 
dat we bij groei van het aantal afne-
mers tot 25 huishoudens, het uitgifte-
punt in de Bilt een zelfstandige Voed-

selbank zou worden. Dat gebeurde 
in 2011. Vanaf dat moment moest 
er gezorgd worden voor een voed-
selvoorraad. Jacq en Riemke gingen 
met eigen auto’s langs de lokale su-
permarkten om de overschotten op te 
halen. ‘In 2014 werden we gecertifi-
ceerd, we werden een ‘groene’ Voed-
selbank en daar waren flinke eisen 
van voedselveiligheid aan verbon-
den. Zo kwam er al snel een koelbus, 
die voedsel gekoeld kon vervoeren. 
Je pakt aan wat nodig is, je doet voor 
elkaar de dingen’, zegt ze. Door de 
coronacrisis werkt ze nu in het ma-
gazijn, ze is altijd gastvrouw geweest 
en ook chauffeur op de koelbus, vaak 
samen met haar man Erik.

Redden
Riemke geniet van het sociale, de 
gezelligheid op de Voedselbank. Ze 
wil mensen die het slechter getrof-
fen hebben een steuntje geven. Ze is 
tegen voedselverspilling. Op school 
wordt ze ‘afvaljuf’’ genoemd. Dat 
komt omdat ze op de hele school 
het afval scheiden gestalte heeft 
gegeven om de kinderen ermee ver-
trouwd te maken. Kortom: ze wil 
de aarde redden en is daar op een 
buitengewoon gezellige en vrolijke 
manier mee bezig.

Valentijns-actie voor Reinaerde
Op Valentijnsdag werden cliënten van woonvoorziening De Reiger van Reinaerde verrast door 

het team van Eetcafé Van Miltenburg. Aan het einde van de middag kwam er een 
auto voorrijden. Voor zowel bewoners als medewerkers was er een 

heerlijke maaltijd met een portie saté, frietjes en sla. 

Vanwege corona zitten de cliënten 
van Reinaerde al een tijdje binnen 
en dat kan nog wel even duren. Dag-
bestedingsactiviteiten kunnen niet 
doorgaan, activiteiten zijn afgezegd 
en ook is er nu geen bezoek moge-
lijk. Voor cliënten, die veel behoefte 
hebben aan sociaal contact, is het 
een bijzonder lastige tijd. 

Als goede buur besloot Eetcafé Van 
Miltenburg daarom om cliënten en 
personeel van De Reiger een hart 
onder de riem te steken op Valen-
tijnsdag. De actie én het eten vielen 
bijzonder goed in de smaak.
            (Judith Boezewinkel)

Het team van Eetcafé Van Miltenburg bezorgt 30 maaltijden bij 
woonvoorziening De Reiger. (foto: Janneke Bavelaar-van Miltenburg)

Pin & Go

Tuinvogeltelling groot succes
door Walter Eijndhoven

Nog nooit deden zoveel tellers mee met de Nationale Tuinvogeltel-
ling als dit jaar. Niet minder dan 198.179 tellers hielden hun tuin 
in het weekend van vrijdag 29, zaterdag 30 en zondag 31 januari, 
gedurende een half uur, nauwlettend in de gaten. Zij telden bij el-
kaar ruim 2.7 miljoen vogels. Ook dat is een record.

De laatste jaren steeg de interesse al in vogels kijken, maar dankzij het 
rondwarende coronavirus storten steeds meer belangstellenden zich op 
het vogels kijken. Het vorige record dateert van vorig jaar met bijna 
91.000 deelnemers, maar dat is nu wederom verpletterd. Volgens de 
website van de Vogelbescherming bestaat de top drie uit de huismus, 
koolmees en pimpelmees. Uit de verzamelde gegevens blijkt wel dat 
het aantal vogels per tuin minder is dan vorig jaar, 30 vorig jaar, tegen-
over 19 vogels dit jaar. Volgens de Vogelbescherming komt dit door het 
zachtere winterweer afgelopen januari. Veel vogels verbleven nog in de 
bossen en weilanden, waar voldoende voedsel te vinden was. Ook het 
aantal tjiftjaffen en zwartkoppen was hoger dan normaal. Deze zangvo-
gels blijven nu vaker dichtbij hun broedgebieden, waar zij voorheen in 
zuidelijke landen overwinterden.

De Bilt
Binnen gemeente De Bilt staan de 
volgende vogelsoorten in de top 
tien: huismus (1.879 ex.), koolmees 
(1.794), pimpelmees (1.431), merel 
(1.385), vink (1.358), kauw (984), 
houtduif (838), roodborst (834), ek-
ster (611) en heggenmus (501).
Volgend jaar vindt de Nationale 
Tuinvogeltelling plaats in het week-
end van vrijdag 28 januari tot en met 
zondag 30 januari. Meer informatie 
via www.vogelbescherming.nl

Met op de derde plaats de 
pimpelmees met 1431 votes… 
(foto Eugène Jansen).Aan de Ambachtstraat 8a in De Bilt is het eerste tankstation van Midden Nederland gevestigd waar je contactloos 

met je telefoon of betaalpas kan betalen.

Ingezonden mededeling
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BEKENDMAKINGEN
week 07 ¾  17 februari 2021

Het college van burgemeester en wethou-
ders van gemeente De Bilt maakt, op grond 
van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke or-
dening (Wro), bekend dat het college van 
burgemeester en wethouders op dinsdag 9 
februari 2021

het wijzigingsplan ongewijzigd heeft vast-
gesteld:
•  Wijzigingsplan “Albert Cuyplaan 60 te 

Bilthoven”. 

Plangebied
Het plangebied betreft een onbebouwd per-
ceel aan de Albert Cuyplaan, net ten zuiden 
van de provinciale weg N234, vlakbij het 
Vermeerplein. Het betreft uitsluitend het 
gebied waar de nieuw te realiseren vrij-
staande woning is beoogd.  

Aanleiding
Aanleiding voor het opstellen van het wijzi-
gingsplan is een verzoek dat is ingediend 

om gebruik te maken van de wijzigingsbe-
voegdheid die is opgenomen in het vige-
rend bestemmingsplan ‘Bilthoven-Noord 
2013’. Deze wijzigingsbevoegdheid maakt 
de realisatie van een vrijstaande woning op 
het onbebouwde perceel aan de Albert Cuy-
plaan 60 mogelijk. 

Zienswijzen
Tegen het ontwerpwijzigingsplan zijn geen 
zienswijzen ingediend.

Wijzigingen
Het wijzigingsplan is ongewijzigd ten op-
zichte van het ontwerpwijzigingsplan.

Terinzagelegging
Het besluit tot vaststelling van het wijzi-
gingsplan met de daarbij behorende stuk-
ken ligt vanaf donderdag 18 februari 2021 
gedurende zes weken ter inzage. U kunt de 
stukken online inzien op de landelijke web-
site:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Het planidentificatienummer (planid) is: 
NL.IMRO.0310.20008.WP0007-VG01.
De stukken liggen ook ter inzage in het ge-
meentehuis aan de Soestdijkseweg Zuid 
173 te Bilthoven. U hoeft geen afspraak te 
maken om de stukken in te zien. Dit is wel 
nodig als u vragen wilt stellen over de stuk-
ken. 

Beroep en Voorlopige voorziening
Beroep tegen het vaststellingsbesluit kan 
worden ingesteld door:
-  Een belanghebbende die aantoont dat hij 

redelijkerwijs niet in staat is geweest tij-
dig zienswijzen bij het college van burge-
meester en wethouders kenbaar te ma-
ken.

Beroep kan worden ingesteld van donder-
dag 18 februari 2021 tot en met woensdag 
31 maart 2021 bij de:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Het wijzigingsplan treedt na afloop van de 
beroepstermijn in werking. Het beroep 
schorst te werking van het wijzigingsplan 
niet. Daarvoor moet een afzonderlijk ver-
zoek om voorlopige voorziening worden in-
gediend bij de Voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
op voornoemd adres. 

Meer informatie
Voor specifieke vragen en opmerkingen 
over het vastgestelde wijzigingsplan en de 
procedure kunt u contact opnemen met Je-
roen Theeuwen van de gemeente De Bilt via 
j.theeuwen@debilt.nl of telefoonnummer 
(030) 228 94 69.

Gemeente De Bilt – Terinzagelegging vastgesteld wijzigingsplan “Albert Cuyplaan 60 te Bilthoven”

Het college van burgemeester en wethou-
ders van gemeente De Bilt maakt, op grond 
van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke or-
dening (Wro), bekend dat het college van 
burgemeester en wethouders op dinsdag 9 
februari 2021

het wijzigingsplan ongewijzigd heeft vast-
gesteld:
•  Wijzigingsplan “Schubertlaan 8 en 10 te 

Bilthoven”. 

Plangebied
Het plangebied betreft twee onbebouwde 
percelen aan de Schubertlaan, in het mid-
den tussen Schubertlaan 6 en Schubertlaan 
12 in. Het plangebied wordt omsloten door 
bebouwde woonpercelen. Het betreft uit-
sluitend het gebied waar de nieuw te reali-
seren vrijstaande woningen zijn beoogd.

Aanleiding
Aanleiding voor het opstellen van het wijzi-

gingsplan is een verzoek dat is ingediend 
om gebruik te maken van de wijzigingsbe-
voegdheid die is opgenomen in het vige-
rend bestemmingsplan ‘Bilthoven-Noord 
2013’. Deze wijzigingsbevoegdheid maakt 
de realisatie van twee vrijstaande woningen 
op de twee onbebouwde percelen aan de 
Schubertlaan 8 en 10 mogelijk.

Zienswijzen
Tegen het ontwerpwijzigingsplan zijn geen 
zienswijzen ingediend.

Wijzigingen
Het wijzigingsplan is ongewijzigd ten op-
zichte van het ontwerpwijzigingsplan.

Terinzagelegging
Het besluit tot vaststelling van het wijzi-
gingsplan met de daarbij behorende stuk-
ken ligt vanaf donderdag 18 februari 2021 
gedurende zes weken ter inzage. U kunt de 
stukken online inzien op de landelijke web-

site:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het planidentificatienummer (planid) is: 
NL.IMRO.0310.20007.WP0007-VG01.
De stukken liggen ook ter inzage in het ge-
meentehuis aan de Soestdijkseweg Zuid 
173 te Bilthoven. U hoeft geen afspraak te 
maken om de stukken in te zien. Dit is wel 
nodig als u vragen wilt stellen over de stuk-
ken. 

Beroep en Voorlopige voorziening
Beroep tegen het vaststellingsbesluit kan 
worden ingesteld door:
-  Een belanghebbende die aantoont dat hij 

redelijkerwijs niet in staat is geweest tij-
dig zienswijzen bij het college van burge-
meester en wethouders kenbaar te ma-
ken.

Beroep kan worden ingesteld van donder-
dag 18 februari 2021 tot en met woensdag 
31 maart 2021 bij de:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Het wijzigingsplan treedt na afloop van de 
beroepstermijn in werking. Het beroep 
schorst te werking van het wijzigingsplan 
niet. Daarvoor moet een afzonderlijk ver-
zoek om voorlopige voorziening worden in-
gediend bij de Voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
op voornoemd adres. 

Meer informatie
Voor specifieke vragen en opmerkingen 
over het vastgestelde wijzigingsplan en de 
procedure kunt u contact opnemen met Je-
roen Theeuwen van de gemeente De Bilt via 
j.theeuwen@debilt.nl of telefoonnummer 
(030) 228 94 69.

Gemeente De Bilt – Terinzagelegging vastgesteld wijzigingsplan “Schubertlaan 8 en 10 te Bilthoven”

IJspret in Maartensdijk

De vijver aan de Sperwerlaan in Maartensdijk was afgelopen week in trek bij 
jong en oud (foto Jan Droogendijk).

Extra participatieavond 
‘Zonne- en windenergie’

De gemeente De Bilt werkt aan de energie van de toekomst; duurzaam opgewekte, 
schone energie en wil weten wat inwoners daarbij belangrijk vinden. Vanwege de 

grote belangstelling voor eerdere bijeenkomsten is er op maandag 22 februari 
een extra participatieavond over energieopwekking met zonnevelden 

en windmolens in onze gemeente. 

Tijdens de bijeenkomst wordt meer informatie ge-
geven over de verkenning van de (on-)mogelijk-
heden voor energieopwekking met zonnevelden 
en windmolens. Gemeente en deskundigen beant-
woorden zo veel mogelijk vragen. 

Kansenkaart
Bij het maken van afwegingen over duurzame 
energieopwekking zijn veel zaken van belang: 
landschap, natuur, cultuurhistorie, recreatie, land-
bouw, de kwaliteit van bodem en water, en de ef-
fecten voor inwoners. Waaraan wilt ú dat extra 
aandacht wordt besteed? Heeft u een voorkeur 
voor zonnevelden of windmolens, een combina-
tie, of geen van beiden? Welke plekken vindt u 
geschikt en welke totaal niet? Als we zonne- en 
windenergie gaan opwekken, wilt u dat liever in 
één gebied of juist verspreid over de gemeente? 
Welke zorgen bestaan er? Er is een speciale vra-
genlijst over de digitale Kansenkaart Zonne-ener-
gie en de eerste Verkenning Windenergie. Tot 25 
februari 2021 beschikbaar op www.debilt.nl/zo-
nenwindenergie

Besluit
Alle inbreng van inwoners en organisaties worden ge-
bundeld: de verslagen van bijeenkomsten, reacties via 
de digitale vragenlijst en de resultaten van een peiling 
van het inwonerpanel juli 2020. Dat leidt tot een op te 
stellen voorstel voor de gemeenteraad: welke kansen 
zijn er voor zonnevelden en onder welke voorwaar-
den? In welke gebieden is het zinvol om met vervolg-
onderzoek meer kennis op te doen over de mogelijk-
heid van windmolens? De gemeenteraad neemt naar 
verwachting in april hierover een besluit. 

Aanmelden 
De participatieavond voor inwoners en stakeholders 
vindt online plaats op 22 februari van 19.30 uur tot 
21.30 uur. Aanmelden kan via duurzaamheid@debilt.
nl. Na aanmelding ontvangt u een link van het pro-
gramma Zoom om deel te kunnen nemen. Laat bij uw 
aanmelding weten of u in het tweede uur deel wilt 
nemen aan het deelgesprek over zonnevelden of over 
windenergie.

Achtergrondinformatie over het opwekken van zon- 
en windenergie in de gemeente én de vragenlijst vindt 
u op www.debilt.nl/zonenwindenergie.                  [HvdB]

Schapen in het weiland van de toekomst
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GEMEENTENIEUWS
week 07 ¾  17 februari 2021

BghU telefonisch extra bereikbaar in februari 
en maart
BghU telefonisch extra bereikbaar op een aantal avonden in februari en maart van 
17:00 tot 20:00 uur voor uw vragen over de aanslag gemeentelijke belastingen 

Elk jaar betaalt u gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen. BghU 
is de belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht die 
voor de gemeente De Bilt de belastingen oplegt.

Wanneer ontvang ik de aanslag ge-
meentelijke belastingen?
Eigenaren van koopwoningen ontvangen 
eind februari de aanslag voor 2021 met de 
nieuwe WOZ-waarde van hun koopwoning 
van BghU.  Huurders van woningen hebben 
de laatste zaterdag van januari de belasting-
aanslag van BghU ontvangen. BghU is de 
belastingsamenwerking gemeenten en hoog-
heemraadschap Utrecht die voor de ge-
meente De Bilt de belastingen oplegt.

Vragen over de aanslag gemeentelijke 
belastingen?
Wanneer u vragen heeft over de belasting-
aanslag dan belt u daarvoor met BghU en 
niet met uw eigen gemeente. 

Contact met BghU
BghU is telefonisch op werkdagen van 09:00 
tot 17:00 uur te bereiken op telefoonnum-
mer: 088-0640200 of kijk op bghu.nl. 

BghU telefonisch extra bereikbaar 
Vanwege de corona maatregelen kunt u 
BghU nu niet bezoeken. Daarom heeft BghU 
haar telefonische bereikbaarheid tijdelijk uit-
gebreid met een aantal avonden op 18, 23, 
25 februari en 2 en 4 maart van 17:00 tot 
20:00 uur.

Afspraak maken is niet nodig
Op deze momenten kunt u zonder afspraak 
telefonisch terecht met vragen over uw aan-
slag gemeentelijke belastingen zoals de 

WOZ-waarde, de andere heffingen, kwijt-
schelding, automatische incasso en het tref-
fen van een betalingsregeling. 

Houd uw aanslagbiljet bij de hand
Indien u van deze mogelijkheid gebruik wilt 
maken wordt u vriendelijk verzocht om tij-
dens het gesprek het aanslagbiljet bij de 
hand te houden. 
 
Uw gegevens inzien of wijzigen?
Informatie over wijzigingen in uw situatie, 
zoals een verhuizing of het verkopen van de 
woning vindt u ook op mijn BghU (www.
bghu.nl). U kunt hier inloggen met DigiD. 
Hier kunt u ook uw taxatieverslag bekijken. 

Over BghU
BghU – Belastingsamenwerking gemeenten 
en hoogheemraadschap Utrecht – heft en int 
de gemeentelijke belastingen en water-
schapsbelastingen namens haar deelnemers 
en stelt daarnaast de hoogte van de WOZ-
waardes vast van alle woningen en bedrijven 
in deze gemeenten. Deelnemers zijn de ge-
meenten Bunnik, De Bilt, Houten, Lopik, 
Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, 
Utrechtse Heuvelrug, Zeist en Hoogheem-
raadschap De Stichtse Rijnlanden.

Werk in uitvoering
Hieronder treft u nieuw geplande werkzaamheden. Kijk voor het meest actuele, volledige 
overzicht op www.debilt.nl/wegwerkzaamheden.

Bilthoven:   Melkweg: vanwege werkzaamheden afgesloten tot en met 31 maart 2021. 
Bilthoven:  Afsluiting Pluvierenlaan tussen de Orionlaan en de Melkweg vanaf 4 janu-

ari 2021.
Bilthoven:   Afsluiting Talinglaan tussen de Korhoenlaan en WVT tot 26 februari 2021. 

WVT is bereikbaar via de Pluvierenlaan.
Bilthoven:   Verkeersmaatregelen Vinkenplein en omgeving vanwege werkzaamheden 

tot voorjaar 2021. Verkeer wordt omgeleid. 
Bilthoven:   Vinkenlaan is gereed, in nieuwe situatie alleen toegankelijk voor bestem-

mingsverkeer via de Nachtegaallaan, geen doorgaand verkeer meer mo-
gelijk. Meer informatie op www.debilt.nl/vinkenplein.

Bilthoven:   Antonie van Leeuwenhoeklaan is vanaf heden voor onbepaalde tijd een-
richtingsverkeer. Toegankelijk vanaf Soestdijkseweg Zuid naar Antonie van 
Leeuwenhoeklaan. Vanaf 1e Brandenburgerweg gesloten voor doorgaand 
verkeer.

Maartensdijk:  De rioleringen in wijk Molenkamp worden tot en met begin juni 2021 ver-
vangen.

 - Werkzaamheden fase 3 week 1 t/m week 7
 - Werkzaamheden fase 4 week 5 t/m week 12
 - Werkzaamheden fase 8A week 4 t/m week 7
Meer informatie op de projectpagina: www.debilt.nl/rioleringmaartensdijk 

Kleinere onderhoudswerkzaamheden aan het groen, openbare verlichting en aan de wegen 
kunnen het gehele jaar door worden gedaan en zullen weinig tot geen overlast veroorza-
ken. 

Raadsvergadering
Gelet op de strenge maatregelen rond het coronavirus worden commissie- en 
raadsvergaderingen digitaal gehouden.

De gemeenteraad vergadert op donderdag 18 februari 2021 om 19.30 uur. Naast het 
Vragenhalfuur, de Lijst Ingekomen Stukken en eventuele moties vreemd aan de agenda 
zijn de onderwerpen (onder voorbehoud):

- Vaststellen Bestemmingsplan 2e herziening De Kwinkelier
- Beschikbaar stellen krediet en vaststellen participatieniveau voor visie Spoorzone Bilthoven 
- Vaststellen nota ‘Onderwijsachterstandenbeleid - Talent voor Taal 2021-2024’
- Vaststellen nota ‘Integraal Jeugdbeleid - Jong van Hart, Hart voor Jong 2021-2024’
- Vaststellen nota ‘Lokaal gezondheidsbeleid - Gezondheid in beweging 2021 – 2024’

Agenda’s en bijbehorende stukken van raads- en commissievergaderingen vindt u op 
debilt.raadsinformatie.nl. Daar kunt u de vergaderingen ook live volgen of achteraf bekij-
ken. 
Heeft u vragen over de agenda of de stukken, neemt u a.u.b. contact op met de raadsgrif-
fie via raadsgriffie@debilt.nl of (030) 228 91 64.

Wethouderspreekuren
U kunt iedere maand deelnemen aan een 
spreekuur van de wethouder van uw dorp. Van-
wege de coronaregels vinden de wethouder-
spreekuren voorlopig online plaats. Aanmelden 
kan tot 12.00 uur op de dag van het spreekuur 
via een gebiedsmakelaar van uw kern. U ont-
vangt dan per e-mail een link om deel te nemen. 
Meer informatie: www.debilt.nl/spreekuren.

Stookalert houtkachels
Op www.rivm.nl/stookalert kunt u zich aan-
melden voor een waarschuwing per e-mail 
als de weersomstandigheden ongunstig zijn 
om de open haard of houtkachel aan te ste-
ken. Zo voorkomt u dat buren last krijgen 
van rook uit uw schoorsteen.
Zie www.stookwijzer.nu voor tips over ver-
antwoord stoken van haard of kachel.

App omgevingsalert
Wist u dat u via een app op uw smartphone 
en tablet de vergunningaanvragen en -be-
sluiten in uw buurt kunt zien? De app is gra-
tis te downloaden in de Appstore en Play-
store. U vindt de app door te zoeken op 
‘Omgevingsalert’. Meer informatie over het 
raadplegen van bekendmakingen vindt u op 
www.debilt.nl/bekendmakingen.

Gemeente De Bilt  
Postbus 300 • 3720 AH Bilthoven
Soestdijkseweg Zuid 173 • 3721 AB Bilthoven
www.debilt.nl • info@debilt.nl

Openingstijden informatiebalie
Ma t/m vr 8.30 tot 12.30 uur (gedurende 
lockdown)

Openingstijden informatienummer 030-22 89 411
Ma t/m vr 8.30 tot 13.00 uur

Burgerzaken
Uitsluitend op afspraak. Maak eenvoudig een 
afspraak via afspraak.debilt.nl

Milieustraat
Weltevreden 22 ▪ 3731 AL De Bilt ▪ debilt.nl/afval
Openingstijden: ma 13.00 tot 16.00 uur, di t/m za
9.00 tot 16.00 uur.

Melding openbare ruimte
U kunt zelf een melding doen via debilt.nl/melden
Melding gevaarlijke situaties buiten
kantoortijden: (06) 558 76 775
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DUURZAME ENERGIEOPWEKKING 
week 7 ¾  17 februari 2021

In de gemeente De Bilt werken we aan de energie van toekomst: duurzaam 
opgewekte, schone energie. Overheden in Nederland hebben namelijk afge-
sproken dat we allemaal ons steentje bijdragen om klimaatverandering te-
gen te gaan. We streven ernaar om in de toekomst net zo veel duurzame 
energie op te wekken, als wij samen - alle inwoners, bedrijven en instellingen 
- verbruiken. Energieneutraal heet dat. 

Op dit moment zijn zonnevelden en wind-
molens de meest geschikte methoden voor 
het opwekken van duurzame elektriciteit. 
Zonnevelden en windmolens zijn technisch 
bewezen mogelijkheden met veel energie-
opbrengst. Dat is belangrijk, want we staan 
voor een enorme uitdaging. De realisatie 
van zonnevelden en windmolens is ook op 

korte termijn financieel beter haalbaar dan 
andere opties. Inwoners en bedrijven kun-
nen financieel participeren. Zo ondervindt u 
niet alleen de lasten, maar heeft u ook di-
rect baat bij duurzame energieopwekking in 
uw omgeving. Vooral met direct omwonen-
den moeten goede afspraken worden ge-
maakt, om de lasten te verminderen. 

Heeft u een voorkeur voor zonnevelden of 
windmolens, een combinatie, of geen van 
beiden? Welke plekken vindt u geschikt 
en welke totaal niet? Als we zonne- en 
windenergie gaan opwekken, wilt u dat 
liever in één gebied of juist verspreid over 
de gemeente? Welke zorgen heeft u?

Reageren kan nog tot en met
25 februari
Wij ontvangen uw reactie graag via de 

speciaal daarvoor ontworpen vragenlijst 
over de digitale Kansenkaart Zonne-ener-
gie en de Verkenning Windenergie. Zo 
ontstaat een zo compleet mogelijk beeld 
van alle meningen. U kunt per gebied op 
de aangegeven kaarten een reactie ge-
ven. 

De vragenlijst staat nog tot en met 25 fe-
bruari 2021 open voor reactie op
www.debilt.nl/zonenwindenergie. 

Planning

22 februari   Extra participatiebijeenkomst zonne- en windenergie
25 februari   Laatste mogelijkheid invullen digitale vragenlijst
Maart   Opstellen participatierapport & raadsvoorstel
April  Behandeling in de commissie en gemeenteraad

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van nieuws over duurzaamheid in de gemeen-
te? Meld u dan aan voor de Nieuwsbrief Duurzaamheid op www.debilt.nl/
duurzaamheid. De nieuwsbrief verschijnt ongeveer 2-4 keer per jaar. 

Wilt u meer weten? Kijk dan op 
www.debilt.nl/zonenwindenergie. 

Wij beantwoorden uw vragen graag 
persoonlijk. Stuur een e-mail naar 
duurzaamheid@debilt.nl of neem 

telefonisch contact op via
030 - 228 94 11. 

Meer informatie

Waarom zonnevelden en windmolens?

In het klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt over hoe we Nederland verduurzamen. 
Zo is afgesproken de CO2 uitstoot in 2030 met bijna de helft ten opzichte van 1990 en 
in 2050 met 95% te verminderen. Alle gemeenten in Nederland leveren hieraan een 
bijdrage. Samen met andere gemeenten in de regio werken we aan een regionaal plan 
voor het opwekken van voldoende duurzame energie: de Regionale Energie Strategie 
(RES). 

Klimaatakkoord 
Om de (on)mogelijkheden voor zonnevelden 
of windmolens in beeld te brengen, zijn we in 
2020 een participatietraject gestart. We vroe-
gen het inwonerpanel van de gemeente (ruim 
700 bewoners reageerden) hoe zij over duur-
zame energieopwekking denken. Ook spraken 
we met betrokken organisaties. En we organi-
seerden in september 3 meedenkbijeenkom-
sten voor inwoners, waarin ze op de kaart 
landschappelijke, culturele en ecologische 
waarden noteerden om rekening mee te hou-
den in onze zoektocht. Ook gaven de deelne-
mers aan dat ze landbouw, kwaliteit van de 
bodem en recreatie belangrijk vinden. Deze 
inbreng vormt de basis voor de Kansenkaart 
Zonnevelden en de voorwaarden waar een 
eventueel zonneveld aan moet voldoen. 

Verkenning Windenergie
Een gespecialiseerd adviesbureau onderzocht 
de eventuele mogelijkheden voor windenergie 
in de Verkenning Windenergie. Dit is een 
onderzoek naar geldende regels. In veel 
gebieden zijn windmolens namelijk niet toege-
staan. In andere gebieden zijn er belangrijke 
beperkingen, bijvoorbeeld als een locatie in 
het Natuur Netwerk Nederland of de Cultuur 
Historische Buitenplaatszone ligt. En tot slot 
zijn er gebieden waar de wetgeving geen 
belemmeringen noemt die windmolens op 
voorhand uitsluiten. 

Rond de feestdagen ontstonden veel zorgen 
over de betekenis van dit onderzoek. Dit leid-
de ertoe dat we begin dit jaar, naast inwoners 

en organisaties uit de gemeente De Bilt, ook 
met betrokkenen uit Lage Vuursche spraken. 
Voor alle helderheid is het goed om nogmaals 
te benoemen dat de Verkenning Windenergie 
een verkennend technisch onderzoek is en 
géén gemeentelijk plan. De gemeenteraad 
moet nog beslissen of er windmolens in de ge-
meente komen en waar. 

Tussentijdse resultaten
De resultaten van 8 bijeenkomsten met inwo-
ners en stakeholders zijn inmiddels verwerkt 
in een concept Kansenkaart Zonne-energie. 
Hierop staan de gebieden waar mogelijkheden 
kunnen zijn voor zonnevelden. Voor windener-
gie staan we nog echt aan het begin van onze 
zoektocht. Om te bepalen of er op concrete 
locaties daadwerkelijk mogelijkheden bestaan 
voor windmolens, is er vervolgonderzoek no-
dig. 

Het vervolg
De gemeenteraad heeft nog niet besloten of 
en hoeveel zonnevelden of windmolens er 
kunnen komen en waar. Hier wordt in april 
2021 over gesproken. We stellen hiervoor een 
voorstel op: welke kansen zien wij voor zon-
nevelden en onder welke voorwaarden. En, in 
welke gebieden is het zinvol om met vervolg-
onderzoek meer kennis op te doen over de 
mogelijkheden voor windmolens? Uw mening 
is van belang bij het maken van afwegingen. 
Op deze pagina leest u meer over hoe u uw 
reactie kunt geven. 

Waar staan we?

Uw reactie op de kaart

Wat we niet aan energie verbruiken, dat 
hoeven we ook niet op te wekken. Daarom 
helpen we huiseigenaren en ondernemers 
om hun woning of bedrijf te isoleren en 
energie te besparen. En we zetten ons in 
voor meer en meer zonnepanelen op Biltse 
daken. Maar dat is niet voldoende. Zelfs als 
we panelen op álle geschikte daken leggen, 
en windmolens op zee, wekken we nog niet 

genoeg elektriciteit op voor ons eigen ge-
bruik. In 2020 zijn we daarom op zoek ge-
gaan naar mogelijkheden voor omvangrijker 
energieopwekking, met zonnevelden en 
windmolens. Die ontwikkeling heeft gevol-
gen voor uw leefomgeving en daar wilt u 
vast over meepraten. De gemeente ver-
duurzamen doen wij daarom graag in sa-
menspraak met u. 

Wethouder Brommersma “Het klimaat verandert, de zeespiegel stijgt 
en ieder jaar wordt het warmer. Ik maak me daar zorgen over en ik wil 
de wereld graag goed achterlaten voor mijn vier kleindochters. ”

Vanwege de grote belangstelling voor eer-
dere bijeenkomsten, organiseren wij op 
maandag 22 februari een extra participatie-
avond. Tijdens de bijeenkomst geven we 
meer informatie over de verkenning van de 
(on)mogelijkheden voor zonnevelden en 
windmolens. Gemeente en deskundigen be-
antwoorden zo veel mogelijk van uw vra-
gen. We starten centraal en bieden daarna 
deelsessies aan over zonnevelden en wind-
molens.
Heeft u eerdere bijeenkomsten niet kunnen 
bijwonen? U kunt gebruik maken van deze 
extra mogelijkheid. Ook als u bij eerdere 

bijeenkomsten aanwezig was en een andere 
deelsessie wilt bijwonen, bent u van harte 
welkom. 

Aanmelden 
In verband met Corona-maatregelen is dit 
een online bijeenkomst. U kunt zich hiervoor 
aanmelden via duurzaamheid@debilt.nl. Na 
aanmelding ontvangt u van ons een link van 
het programma Zoom om deel te kunnen 
nemen. Geef alstublieft aan bij uw aanmel-
ding of u in het tweede uur wilt deelnemen 
aan het gesprek over zonnevelden of wind-
molens. 

Extra participatieavond ‘Zonne- en windenergie’
22 februari 2021, 19.30 uur tot 21.30 uur

Op welke locaties wordt het waardevolle 
buitengebied van onze gemeente het minst 
verstoord? Welke voorwaarden willen we 
stellen aan nieuwe initiatieven? Bij het ma-
ken van afwegingen over duurzame ener-
gieopwekking zijn veel zaken van belang: 
landschap, natuur, cultuurhistorie, recrea-
tie, landbouw, de kwaliteit van bodem en 
water, en de gevolgen voor inwoners. Waar-
aan wilt ú dat wij extra aandacht besteden? 
Uw mening is van belang. Uw mening, wen-
sen en zorgen kunt u nog met ons delen 
tijdens de extra participatieavond en via de 
digitale vragenlijst.   

Wat doen we met uw inbreng?
Alle inbreng van inwoners en organisaties 
bundelen we in een participatierapport: de 
peiling van het inwonerspanel, de verslagen 
van bijeenkomsten en de reacties via de vra-
genlijst. De inwonerpeiling en verslagen 
vindt u op www.debilt.nl/zonenwindenergie. 

Uiteraard benutten wij uw inbreng om 
afwegingen te maken over waar zonne- 
velden worden toegestaan en onder welke 
voorwaarden, en in welke gebieden het 
zinvol is om vervolgonderzoek te doen naar 
windmolens. 

Uw mening is van belang
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DUURZAME ENERGIEOPWEKKING 
week 7 ¾  17 februari 2021

In de gemeente De Bilt werken we aan de energie van toekomst: duurzaam 
opgewekte, schone energie. Overheden in Nederland hebben namelijk afge-
sproken dat we allemaal ons steentje bijdragen om klimaatverandering te-
gen te gaan. We streven ernaar om in de toekomst net zo veel duurzame 
energie op te wekken, als wij samen - alle inwoners, bedrijven en instellingen 
- verbruiken. Energieneutraal heet dat. 

Op dit moment zijn zonnevelden en wind-
molens de meest geschikte methoden voor 
het opwekken van duurzame elektriciteit. 
Zonnevelden en windmolens zijn technisch 
bewezen mogelijkheden met veel energie-
opbrengst. Dat is belangrijk, want we staan 
voor een enorme uitdaging. De realisatie 
van zonnevelden en windmolens is ook op 

korte termijn financieel beter haalbaar dan 
andere opties. Inwoners en bedrijven kun-
nen financieel participeren. Zo ondervindt u 
niet alleen de lasten, maar heeft u ook di-
rect baat bij duurzame energieopwekking in 
uw omgeving. Vooral met direct omwonen-
den moeten goede afspraken worden ge-
maakt, om de lasten te verminderen. 

Heeft u een voorkeur voor zonnevelden of 
windmolens, een combinatie, of geen van 
beiden? Welke plekken vindt u geschikt 
en welke totaal niet? Als we zonne- en 
windenergie gaan opwekken, wilt u dat 
liever in één gebied of juist verspreid over 
de gemeente? Welke zorgen heeft u?

Reageren kan nog tot en met
25 februari
Wij ontvangen uw reactie graag via de 

speciaal daarvoor ontworpen vragenlijst 
over de digitale Kansenkaart Zonne-ener-
gie en de Verkenning Windenergie. Zo 
ontstaat een zo compleet mogelijk beeld 
van alle meningen. U kunt per gebied op 
de aangegeven kaarten een reactie ge-
ven. 

De vragenlijst staat nog tot en met 25 fe-
bruari 2021 open voor reactie op
www.debilt.nl/zonenwindenergie. 

Planning

22 februari   Extra participatiebijeenkomst zonne- en windenergie
25 februari   Laatste mogelijkheid invullen digitale vragenlijst
Maart   Opstellen participatierapport & raadsvoorstel
April  Behandeling in de commissie en gemeenteraad

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van nieuws over duurzaamheid in de gemeen-
te? Meld u dan aan voor de Nieuwsbrief Duurzaamheid op www.debilt.nl/
duurzaamheid. De nieuwsbrief verschijnt ongeveer 2-4 keer per jaar. 

Wilt u meer weten? Kijk dan op 
www.debilt.nl/zonenwindenergie. 

Wij beantwoorden uw vragen graag 
persoonlijk. Stuur een e-mail naar 
duurzaamheid@debilt.nl of neem 

telefonisch contact op via
030 - 228 94 11. 

Meer informatie

Waarom zonnevelden en windmolens?

In het klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt over hoe we Nederland verduurzamen. 
Zo is afgesproken de CO2 uitstoot in 2030 met bijna de helft ten opzichte van 1990 en 
in 2050 met 95% te verminderen. Alle gemeenten in Nederland leveren hieraan een 
bijdrage. Samen met andere gemeenten in de regio werken we aan een regionaal plan 
voor het opwekken van voldoende duurzame energie: de Regionale Energie Strategie 
(RES). 

Klimaatakkoord 
Om de (on)mogelijkheden voor zonnevelden 
of windmolens in beeld te brengen, zijn we in 
2020 een participatietraject gestart. We vroe-
gen het inwonerpanel van de gemeente (ruim 
700 bewoners reageerden) hoe zij over duur-
zame energieopwekking denken. Ook spraken 
we met betrokken organisaties. En we organi-
seerden in september 3 meedenkbijeenkom-
sten voor inwoners, waarin ze op de kaart 
landschappelijke, culturele en ecologische 
waarden noteerden om rekening mee te hou-
den in onze zoektocht. Ook gaven de deelne-
mers aan dat ze landbouw, kwaliteit van de 
bodem en recreatie belangrijk vinden. Deze 
inbreng vormt de basis voor de Kansenkaart 
Zonnevelden en de voorwaarden waar een 
eventueel zonneveld aan moet voldoen. 

Verkenning Windenergie
Een gespecialiseerd adviesbureau onderzocht 
de eventuele mogelijkheden voor windenergie 
in de Verkenning Windenergie. Dit is een 
onderzoek naar geldende regels. In veel 
gebieden zijn windmolens namelijk niet toege-
staan. In andere gebieden zijn er belangrijke 
beperkingen, bijvoorbeeld als een locatie in 
het Natuur Netwerk Nederland of de Cultuur 
Historische Buitenplaatszone ligt. En tot slot 
zijn er gebieden waar de wetgeving geen 
belemmeringen noemt die windmolens op 
voorhand uitsluiten. 

Rond de feestdagen ontstonden veel zorgen 
over de betekenis van dit onderzoek. Dit leid-
de ertoe dat we begin dit jaar, naast inwoners 

en organisaties uit de gemeente De Bilt, ook 
met betrokkenen uit Lage Vuursche spraken. 
Voor alle helderheid is het goed om nogmaals 
te benoemen dat de Verkenning Windenergie 
een verkennend technisch onderzoek is en 
géén gemeentelijk plan. De gemeenteraad 
moet nog beslissen of er windmolens in de ge-
meente komen en waar. 

Tussentijdse resultaten
De resultaten van 8 bijeenkomsten met inwo-
ners en stakeholders zijn inmiddels verwerkt 
in een concept Kansenkaart Zonne-energie. 
Hierop staan de gebieden waar mogelijkheden 
kunnen zijn voor zonnevelden. Voor windener-
gie staan we nog echt aan het begin van onze 
zoektocht. Om te bepalen of er op concrete 
locaties daadwerkelijk mogelijkheden bestaan 
voor windmolens, is er vervolgonderzoek no-
dig. 

Het vervolg
De gemeenteraad heeft nog niet besloten of 
en hoeveel zonnevelden of windmolens er 
kunnen komen en waar. Hier wordt in april 
2021 over gesproken. We stellen hiervoor een 
voorstel op: welke kansen zien wij voor zon-
nevelden en onder welke voorwaarden. En, in 
welke gebieden is het zinvol om met vervolg-
onderzoek meer kennis op te doen over de 
mogelijkheden voor windmolens? Uw mening 
is van belang bij het maken van afwegingen. 
Op deze pagina leest u meer over hoe u uw 
reactie kunt geven. 

Waar staan we?

Uw reactie op de kaart

Wat we niet aan energie verbruiken, dat 
hoeven we ook niet op te wekken. Daarom 
helpen we huiseigenaren en ondernemers 
om hun woning of bedrijf te isoleren en 
energie te besparen. En we zetten ons in 
voor meer en meer zonnepanelen op Biltse 
daken. Maar dat is niet voldoende. Zelfs als 
we panelen op álle geschikte daken leggen, 
en windmolens op zee, wekken we nog niet 

genoeg elektriciteit op voor ons eigen ge-
bruik. In 2020 zijn we daarom op zoek ge-
gaan naar mogelijkheden voor omvangrijker 
energieopwekking, met zonnevelden en 
windmolens. Die ontwikkeling heeft gevol-
gen voor uw leefomgeving en daar wilt u 
vast over meepraten. De gemeente ver-
duurzamen doen wij daarom graag in sa-
menspraak met u. 

Wethouder Brommersma “Het klimaat verandert, de zeespiegel stijgt 
en ieder jaar wordt het warmer. Ik maak me daar zorgen over en ik wil 
de wereld graag goed achterlaten voor mijn vier kleindochters. ”

Vanwege de grote belangstelling voor eer-
dere bijeenkomsten, organiseren wij op 
maandag 22 februari een extra participatie-
avond. Tijdens de bijeenkomst geven we 
meer informatie over de verkenning van de 
(on)mogelijkheden voor zonnevelden en 
windmolens. Gemeente en deskundigen be-
antwoorden zo veel mogelijk van uw vra-
gen. We starten centraal en bieden daarna 
deelsessies aan over zonnevelden en wind-
molens.
Heeft u eerdere bijeenkomsten niet kunnen 
bijwonen? U kunt gebruik maken van deze 
extra mogelijkheid. Ook als u bij eerdere 

bijeenkomsten aanwezig was en een andere 
deelsessie wilt bijwonen, bent u van harte 
welkom. 

Aanmelden 
In verband met Corona-maatregelen is dit 
een online bijeenkomst. U kunt zich hiervoor 
aanmelden via duurzaamheid@debilt.nl. Na 
aanmelding ontvangt u van ons een link van 
het programma Zoom om deel te kunnen 
nemen. Geef alstublieft aan bij uw aanmel-
ding of u in het tweede uur wilt deelnemen 
aan het gesprek over zonnevelden of wind-
molens. 

Extra participatieavond ‘Zonne- en windenergie’
22 februari 2021, 19.30 uur tot 21.30 uur

Op welke locaties wordt het waardevolle 
buitengebied van onze gemeente het minst 
verstoord? Welke voorwaarden willen we 
stellen aan nieuwe initiatieven? Bij het ma-
ken van afwegingen over duurzame ener-
gieopwekking zijn veel zaken van belang: 
landschap, natuur, cultuurhistorie, recrea-
tie, landbouw, de kwaliteit van bodem en 
water, en de gevolgen voor inwoners. Waar-
aan wilt ú dat wij extra aandacht besteden? 
Uw mening is van belang. Uw mening, wen-
sen en zorgen kunt u nog met ons delen 
tijdens de extra participatieavond en via de 
digitale vragenlijst.   

Wat doen we met uw inbreng?
Alle inbreng van inwoners en organisaties 
bundelen we in een participatierapport: de 
peiling van het inwonerspanel, de verslagen 
van bijeenkomsten en de reacties via de vra-
genlijst. De inwonerpeiling en verslagen 
vindt u op www.debilt.nl/zonenwindenergie. 

Uiteraard benutten wij uw inbreng om 
afwegingen te maken over waar zonne- 
velden worden toegestaan en onder welke 
voorwaarden, en in welke gebieden het 
zinvol is om vervolgonderzoek te doen naar 
windmolens. 

Uw mening is van belang



Nootjes
De Vierklank 14 17 februari 2021

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

extra hulp in ons magazijn 
voor de donderdag en de vrij-
dag. Heb jij nog tijd over en 
ben je geïnteresseerd? Stuur 
ons een e-mail of bel ons 
030-2761420. VCE tech-
niek B.V., P.C. Staalweg 94, 
3721T TJ, Bilthoven info@
vcetechniek.com

Personeel aangeboden

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

H O V E N I E R S B E D R I J F 
Soestdijk 
Veel kortingen op groen en 
alle vuilafvoer. Tevens ook, 
hoge drukreiniging, schutting 
plaatsen, gras leggen, bestra-
tingen, grond en graafwerk, 
goten reinigen enz.  Alles in 
en om de tuin is mogelijk. Bel 
vrijblijvend: 0649377634

MEUBELSTOFFEERDERIJ 
Kwarten
Uw bank of stoelen weer als 
nieuw!
Oude Brandenburgerweg 4a
Bilthoven, tel. 030 2600088

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

Boerderij `FORTZICHT`. De 
locatie voor een vergadering, 
training, familiebijeenkomst, 
of cursus! Voordorpsedijk 
35, Groenekan. Tel. 030-
2710913, westeneng@boer-
derijfortzicht.nl

Pijnlijke voeten? Medisch 
PEDICURE mag uw behan-
deling aan huis uitvoeren. Bel 
voor een afspr. MP Ingrid 
Kaptijn 06-29574696

Veerpleegkundige zoekt 
HUURWONING omg. 
Utrecht 06-11688283

Gevonden: vrijdag 12-2 
gehoorapparaat op het 
Maertensplein in Maartensdijk. 
Tel. 06-13953516 

Te koop aangeboden
Koperen ketel met een wit 
blauw hengsel waar een 
klein stukje af is €3,-. Tel: 
06-14040516

4 oude boeken van Querido 
over de Jordaan €20,-. Tel: 
06-14040516

Koperen emmertje voor 
in een letterbak €2,-. Tel: 
06-14040516 

Winterlaarsjes/snowboots met 
bontrandje, maat 38, gloed-
nieuw. Waren €79,50 nu €35,-
. Tel. 06-54665050

Goed werkend koekoeksklok-
je € 25,00 Tel. 06-16641083

3 mooie damestassen €7,50 
en 3 paar schoenen  maat 39. 
€7,50. Tel. 06-16641083

Boek “Die goede oude tijd” 
prachtige verhalen met teke-
ningen van Anton Pieck. 
Nieuw in verp. €6,00. Tel.06-
16641083

2 pakken laminaat, brede 
planken, mat eiken . Ruim 
4m² . nu voor  € 20,-. Tel: 
06-10706741

8 nieuwe  mat witte wand-
tegels 30x60 cm  €5,-. Tel. 
06-10706741

Schaatsen : lage noren maat 
43 €25,-  mt. 38 €25,-, Viking 
Combinoor maat 38  maar 
1keer gebruikt. Van €145,- nu 
voor €45,-. Tel. 06-10706741

Personeel gevraagd
Fitte vutters en AOW-ers 
gezocht als invalkrachten 
voor het huis-aan-huis ver-
spreiden van De Vierklank. 
Een gezond en gezellig rondje 
buiten op woensdag op een 
tijdstip dat ú schikt. Ook mee-
helpen de best gelezen krant 
van De Bilt nóg beter te ver-
spreiden? Bel 0346 211992.

Op zoek naar een leuke 
BIJBAAN naast school of 
studie? Wij zijn op zoek naar 

Analoog kanaal 45 / digitaal kanaal 43 / 
www.regiotvdebilt.nl

• Nieuws • Agenda • Informatie

Op ’t bankje
De periode met sneeuw, ijs en zeer lage temperaturen lijkt alweer 
ten einde te gaan komen. Er was veel ongemak, meer botbreuken 
maar ook schaatsplezier. Het lijkt erop dat er veel minder geklaagd 
is dan tijdens de hittegolf van afgelopen zomer. Het is ook gemak-
kelijker om je tegen kou te beschermen met dikke sjaals, warme 
jassen en truien dan tegen hitte. Dan kun je een heleboel uitdoen 
maar blijft het toch warm. De vorstperiode met helderwitte sneeuw 
maakte het na de sombere dagen met regen en donkere wolken ook 
meteen een stuk lichter. Nog maar een maand en we hebben weer 
lente en komt de natuur weer tot leven. Ik heb in deze koude pe-
riode mijn dagelijkse wandelingen weer opgepakt, maar ben wel 
voorzichtig. Jammer dat niet alle mensen het trottoir voor hun huis 
sneeuwvrij maken. Het zou mooi zijn als iedereen dat zou doen of 
laten doen. Het kan ook een mooie klus voor jongeren zijn. Als die 
zich daarvoor tegen een redelijke betaling aanbieden snijdt het mes 
aan twee kanten, of eigenlijk drie. Veel jongeren zijn hun bijbaan-
tje kwijt en verdienen op die manier wat, de straten worden beter 
begaanbaar en de mensen die hun stoep niet hebben gedaan, waar 
vaak best een reden voor is, hoeven zich niet te schamen. Dat zijn 
ideeën die tijdens de ochtendwandeling bij me opkomen. Bij het 
bankje aangekomen zie ik dat het zitgedeelte sneeuwvrij is dus ga 
ik weer even zitten om wat bij te komen van de wandeling, maar 
vooral om een praatje te scoren. Ik heb al gauw geluk. Een man met 
lang grijzend haar komt aan de andere kant van het bankje zitten en 
heeft duidelijk zin in een gesprekje. ‘Een muts heb ik niet nodig in 
deze tijd. Ik was graag nog een keer naar de kapper gegaan, maar 
ik heb gemerkt dat lang haar ook een goed middel tegen de kou is’, 
begint hij. Ik kan het beamen want ook mijn haar begint weer op 
beatle-lengte te komen. De man zegt het wel sneu voor kappers te 
vinden, maar hij mist ook de praatjes bij de kapper. ‘Daarom ben 
ik maar bij u komen zitten in de hoop dat u wat te vertellen hebt’, 
zegt hij lachend. Ik moet erom glimlachen en zeg dat ik om bijna 
dezelfde reden op het bankje ben gaan zitten. ‘Wie begint er’, vraagt 

hij uitdagend, maar ik hoef gelukkig geen keuze te maken want hij 
begint zelf al. ‘Het begon in dit verband vanmorgen niet bemoe-
digend, want ik was net bij de mondhygiëniste en dan kun je door 
het schoonmaken en een zuigding in je mond zelf niet zoveel zeg-
gen. Alleen aanhoren en dat is dan meestal dat ik bepaalde plekken 
beter moet flossen of met een tandenstoker moet bewerken. Ze wil 
ook nog wel graag wat over haar hobby als vogelaar vertellen. Dat 
vind ik wel interessant, maar een echt gesprek blijft onmogelijk. 
Met een mondkapje op is het voor haar nu ook moeilijker. Ik hoop 
dat het over een half jaar weer normaal geworden is.’ Ik denk aan 
mijn mondhygiëniste waar ik in april weer naar toe moet. Die heeft 
gemerkt dat ik geïnteresseerd ben in haar hobby en vertelt daar ook 
een heleboel over. De man vertelt dat hij de 
sportschool erg mist. Niet alleen 
het sporten maar ook het sociale 
eromheen. Hij maakt nu wan-
delingen en volgt als het even 
kan ‘Nederland in Beweging’ 
op de televisie. ‘Maar nu ga ik 
eerst thuis koffiedrinken met 
een lekkere koek erbij. Dat is 
niet goed voor het gebit, maar 
dat is nu toch helemaal gerei-
nigd.’

Maerten

Hoveniersbedrijf Boomkwekerij D. van Vulpen. 
Voor al uw beplanting, tuinaanleg en- onderhoud, bestrating, 
grond- en graafwerk enz. Vraag naar onze geheel vrijblij-
vende prijsopgave. Groenekanseweg 78, Groenekan. Tel. 
0346-212787

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages etc. 
Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor 
auto’s en (brom)fietsen etc. Kringloop midden Nederland. 
Tel. 06- 50897262

Mooie vakantiebungalow WIFI 
Rust, ruimte en fijne wandelstreek.
Goede fietsomgeving (huur fietsen)
Hier geniet u van een fijne vakantie.
www.twentehuisjes.nl
familie.meinders@yahoo.com
Denekamp 0541-626578/06-3960966

Dooien - dooide - gedooid
Een helikopter draalt over dooi,

landt nog net op sterk water.
Het lijkt nog zo bevroren daar
spiegeling in lucht van boven.

Krokussen uit sneeuw geboren.
Bomen raken aan de knoppen.

Boerenland verstopt zich in de voren
voor wat nog groeien moet.

Het ijs kraakt uit zijn voegen.
Men maakt zich uit de voeten.

Iedereen denkend het gezien te hebben
heeft het wel bekeken ook.

Opgeslagen in winters tafereel
als sporen in de sneeuw

met hoop op terug te komen
in dromen van nooit weggeweest.

Op ijs kun je het niet geloven:
gedooi als sneeuw voor de zon.

Is het er toch van gekomen
en vandaag lijkt het weer gewoon.

Inge Gorris.

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Graag wil ik even reageren op het artikel over stie-
ren (zie vorige Vierklank), die wellicht wijken voor 
windmolens. Het gaat hier over de Jersey-stieren 
van boerderij Eyckenstein, die graasden in het 
Boetzelaersveld (Hollandsche Rading). 
Diep triest vind ik het dat een ter zake kundige boer 
zijn stieren op stal moet zetten omdat er mensen 
zijn (zgn. betweters), die menen dat de stieren niet 
goed verzorgd zouden worden en hun eigen (ondes-
kundige) ideeën er op los laten en bovendien zo laf 
zijn om anoniem te blijven en zo dhr. Beeker het 
recht ontzeggen om hen te vertellen hoe (goed) hij 
de dieren verzorgt. Ik kan eigenlijk alleen maar te-
gen deze onwetenden zeggen: BOE!!!!

(Marleen Caldenhoven)
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Marco Willemse 
nieuwe trainer SVM

door Kees Diepeveen

Met ingang van het nieuwe seizoen is Marco Willemse de trainer van voetbalvereniging SVM 
uit Maartensdijk. Vereniging en trainer zijn een verbintenis aangegaan voor 

één jaar met een optie voor nog een jaar.

Voorzitter Frans van der Tol is trots 
dat deze nieuwe trainer is vastge-
legd en noemt het ook bijzonder. 
‘Immers’, zo licht hij toe:’ Marco is 
een ‘kind van de club’. Als jongen 
van 4,5 jaar ging hij met zijn oudere 
broer mee naar de training en is hij 
met voetballen begonnen en altijd 
lid van SVM gebleven. Wij had-
den een aantal jaren geleden al door 
dat Marco de potentie had om een 
goede trainer te worden. We hebben 
hem vanuit de club gestimuleerd 
om zijn trainingsdiploma’s te halen 
omdat we wilden dat hij in de na-
bije toekomst trainer van onze se-
lectie zou worden. En nu is het dan 
zo ver en daar ben ik erg trots op’. 

Opleiding
Marco Willemse voelt zich echt op 
zijn plek bij SVM: ‘Ik heb tot mijn 
35ste in het eerste elftal gespeeld 
en ben jaren daarvoor al begonnen 
met het trainen van jeugdteams. 
Dat vind ik nog steeds ontzettend 
leuk. In die periode ben ik oplei-
dingstrajecten gaan volgen bij de 
KNVB. Daar heb ik veel tijd in 
gestopt en dat viel niet altijd mee. 
Ik heb een eigen Timmer- en On-
derhoudsbedrijf en het was soms 
schipperen met mijn tijd. Vorig 
jaar had ik de verantwoording over 
het 2e team. Nu de huidige trainer 
van het 1e team Kevin Ligtermoet 
vertrekt ben ik blij dat bestuur en 

Technische voetbalcommissie hun 
vertrouwen in mij hebben uitge-
sproken en ik het stokje van hem 
mag overnemen’.

Saamhorigheid
Het ziet er naar uit dat de selec-
tie van SVM in tact blijft en daar 
is Marco blij mee.’ In de 4e klasse 
waar we in spelen hebben veel ver-
enigingen zich weten te versterken. 
Bovendien zijn er veel clubs uit de 
zondagcompetitie overgestapt naar 
de zaterdagcompetitie waardoor 
deze competitie sterker is geworden. 
We zullen goed moeten presteren 
om in deze klasse mee te kunnen 
doen. Maar daar heb ik alle ver-

Marco Willemse en voorzitter Frans van der Tol (l) tekenen zichtbaar 
tevreden het contract.

IJspret op het Biltsche Meertje
Het ijs op het Biltsche Meertje was 
vorige week in recordtijd dik ge-
noeg om op te schaatsen. In de win-
ter van 2012 was de ijsbaan voor de 
laatste keer open. 

Het reguleren van een stroom be-
zoekers in coronatijd was door de 
locatie in het bos niet mogelijk. De 
Biltse IJsclub IJBM had daarom 
moeten besluiten de opening van de 

ijsbaan niet te kunnen faciliteren; tot 
grote spijt van de ijsclub dus geen 
koek-en-zopie, geen muziek, geen 
verlichting en geen baanvegers op 
deze prachtige ijsbaan.  [HvdB]

Schaatsliefhebbers genieten volop in winterse sferen. (foto Janny Smits)

trouwen in. Er staat een heel leuke 
groep. Mijn ambitie is in elk geval 
om het aankomende of het daarop-
volgende seizoen mee te spelen om 
promotie’. Wat de nieuwe trainer erg 
belangrijk vindt los van de prestaties 
van de spelers is het bereiken van 

meer saamhorigheid in het elftal. ‘In 
een sterk functionerend team komen 
de prestaties vanzelf’’ is zijn mening 
waarbij ook een belangrijke rol voor 
de jeugd is weggelegd en hij met be-
langstelling zal kijken naar de echte 
‘jongens van de club’. 

Groenekan heeft dus een eigen ijsbaan.

IJspret in Groenekan
Op de wadi aan de Versteeglaan in 
Groenekan werd dit weekend naar 
hartenlust geschaatst. De gemeente 
De Bilt heeft op het centrale plein 
van deze straat 2 jaar geleden een 
wadi gemaakt; met een wadi wordt 
in Nederland en België een buf-
ferings- en infiltratievoorziening 
bedoeld, die tijdelijk gevuld is met 
hemelwater. De naam verwijst naar 
de Arabische naam voor een vaak 
droogstaand rivierdal en is ook een 
acroniem van Water Afvoer Drai-
nage Infiltratie

Meestal staat deze ondiepte droog 
en wordt er door kinderen ge-
speeld. Ook de leerlingen van 
de nabijgelegen basisschool De 
Nijepoort spelen er regelmatig. 
Andries Klarenbeek, die zelf drie-
maal de Elfstedentocht heeft gere-
den, nodigde Jan Bos en Eveline 
van Delden uit om de wadi onder 
water te zetten en zo een ijsbaan 

te creëren. De wadi is hiermee een 
mooi multifunctioneel project, 
waar veel Groenekanners van ge-
nieten. Heel bijzonder was de ar-

renslee van Ruth Westening, die 
rondjes langs de ijsbaan reedt. De 
kinderen reden graag mee.
          (Frans Poot)

Sneeuwqueeze

Aan het eind van een Rugbytraining is er normaal gesproken een squee-
ze, waar alle kinderen in een kring elkaar vasthouden en samenduwen. 
Dit keer was het een SneeuwSqueeze (foto Toine van der Poel).

Stichtsche Rugby 
jeugd traint op de slee

Weer en wind het deert rugbyers niet. De bikkels die het spel met de 
ovale bal spelen maken lange seizoenen en trainen het hele jaar door. 

Afzien was het zeker afgelopen week. Op het moment dat alle andere 
kinderen aan het sleetje rijden waren deden de jeugdrugbyers van 10 tot 
12 jaar precies hetzelfde. Hun training in de sneeuw was een waanzinnig 
leuke afwisseling van technische oefeningen, bootcamp, sleetje trekken, 
sleetje duwen en een sleetje aan een koord van 25 meter naar je toe trek-
ken met enkel je armen. Na een korte stop met warme choco en koek 
kwam de hoofd-act van de training. In een groot vierkant van dik touw 
moesten vier teams elk een hoek bewaken zonder weggetrokken te wor-
den. Voor vrijwel iedereen was dit het leukste onderdeel in de sneeuw. Of 
toch het afsluitend sneeuwballen gevecht. De mooiste rugby training in 
tijden met een zeer hoge opkomst.               (Toine van der Poel)

Rugby training in de sneeuw.



Verlangen naar ijs
Winter, al een hele week. Een snerpend koude wind blies sneeuw 
over de velden, sneed de winter aan. De snijdende kou hield mensen 
binnen. Hazen doken diep tegen de grond, lieten zich ondersneeu-
wen. Ganzen brachten de nacht door op het bevroren meer. Vanuit 
de vlucht landen ze glijdend op hun buik, blijven daar zitten met de 
kop in de wind. De warmte van hun lijven vormt kommetjes in het 
ijs met aan de achterkant een hoopje ganzenpoep. ‘s Nachts is het 
ijs voor de ganzen, overdag voor de schaatsers.

Natuurijs biedt toegang tot een andere wereld, vaak maar van korte 
duur. Om die reden rijden talloze mensen al vóór zonsopgang in de 
richting van plassen en meren. Verlangende, vrolijke mensen, sportief 
gekleed met in hun rugzak koek en zoopie, want restaurants zijn geslo-
ten. Vanwege het corona - isolement hebben sommigen elkaar lang niet 
gezien. Nu is er een goede reden om de kou te trotseren en te ontmoeten 
in de buitenlucht. Rijders, glijders en kleumers doen zich tegoed aan het 
ijsvermaak. Veel kinderen staan voor het eerst op schaatsen. Schoor-
voetend maken zij hun eerste streken op het gladde ijs. Op de grote plas 
of nog liever op het slootje naast huis. Doorgaans een barrière, maar nu 
gemakkelijk te nemen. Eenvoudig glijden ze naar de overkant, zwaaien 
naar de buren. Plezier op het ijs 
brengt mensen in verbinding.
               (Karien Scholten)

In haiku:
Verlangen naar ijs
Brengt mensen in verbinding
Waar COVID verdeelt
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Vier wijk-overstijgende 
speelplekken 

door Henk van de Bunt

In het op 30 januari 2020 door de gemeenteraad vastgestelde Speelruimtebeleidsplan 2020-
2030 is het voornemen opgenomen om vier formele speelplekken te transformeren naar wijk-
overstijgende speelplekken op locaties, afhankelijk van een te doorlopen participatietraject. 

Op deze plekken zijn straks sport- 
en spelmogelijkheden, toestellen en 
natuurlijke materialen om te spelen 
en te bewegen. En er is ruimte voor 
ontspanning en ontmoeting, Je kunt 
bijvoorbeeld in je eentje of samen 
met anderen ergens op een rustig 
plekje gaan zitten. Op twee van 
deze vier locaties worden beweeg-
routes gerealiseerd: Lekker rekken, 
strekken, oefenen met armen en 
schouders, snel- wandelen en trap-
lopen. 

Peiling
Over de mogelijke locaties voor 
de wijk-overstijgende speelplek-
ken heeft de gemeente in november 
2020 een flitspeiling gehouden welke 
door ruim 500 personen werd inge-
vuld. In de peiling konden locaties 
worden beoordeeld aan de hand van 
stellingen en bestond ruimte voor het 
aandragen van nieuwe locaties. 

De gekozen locaties zijn plekken 
die eerder door bewoners of ande-
re belanghebbenden zijn genoemd 
en voldoen aan de voorwaarden 
voor een wijk-overstijgende speel-
plek. Dat betekent dat de locatie: 
a) een bestaande speelplek is; b) 
op de fiets en lopend veilig en goed 
bereikbaar is vanuit omliggende 
buurten, wijken en dorpen; en d) 
ruimte heeft voor speel-, sport- en 
beweegtoestellen voor iedereen. 

Participatie
Het college heeft de speelplekken 
bij Het Lichtruim (Bilthoven), de 
Koperwieklaan (Bilthoven), om-
geving scholencomplex Nachte-
gaallaan Maartensdijk en La Plata, 
bij IKC de Regenboogschool (De 
Bilt) aangewezen als wijk-over-
stijgende speelplekken. Wethou-
der Anne Brommersma: ‘Deze 
vier locaties voldoen aan de voor-

waarden, zorgen voor een goede 
spreiding over de kernen en zijn 
financieel het meest aantrekkelijk 
voor transformatie omdat de basis-
speelvoorzieningen op orde zijn. 
Per locatie starten wij een afzon-
derlijk participatietraject voor ont-
werp, uitvoering en beheer van de 
speelplek. De verschillende trajec-
ten hebben hun eigen kenmerken 
die onder meer betrekking hebben 
op de huidige motivatie bij omwo-
nenden en overige belanghebben-
den en de huidige inrichting van de 
locatie’.
Voor de locaties Koperwieklaan, 
omgeving scholencomplex Maar-
tensdijk en La Plata bestaat vol-
doende animo voor het opknappen 
van de speelplekken of kan wor-
den aangehaakt op een lopend her-
ontwikkelingsproces. De vierde 
locatie (Het Lichtruim) wordt later 
opgepakt. 

Omgeving scholencomplex Nachtegaallaan Maartensdijk onder een 
sneeuwveld bedolven.

Deze speelplaats ligt tussen de Koperwieklaan en de Kruisbeklaan.

Vogels in Oostbroek in de winter
Watervogels zoals eendachtigen zien hun territorium kleiner worden en ijsvogels kunnen 

moeilijk nog aan hun voedsel (vissen) komen. De eenden proberen dit op te 
lossen door zich te verzamelen en zo een wak open te houden. 

Dit is goed te zien in Oostbroek 
bij de meander langs de langere 
wandelroute. Een honderdtal een-
den hebben zich hier verzameld en 
houden het wak open door aan de 
rand van het ijs te gaan zitten en 
met hun zwemvliezen het water in 
beweging te houden.

De ijsvogels zullen hier misschien 
ook van profiteren, maar hebben 
het een stuk moeilijker omdat ze 
solitair zijn. Daarom wordt gepro-
beerd om in Oostbroek een vijftal 

wakken open te houden voor de 
ijsvogels. In het voorjaar zullen we 
weten of dit effect heeft gehad als 
de ijsvogels weer gaan broeden in 
Oostbroek.  (Eugène Jansen)

Gedurende lange perioden van 
strenge vorst, hebben watervogels, 
maar ook ijsvogels het moeilijk. 

Eenden houden het wak open. 

Boswachter Jan-Willem is bezig om een van de wakken te maken. 

Bestellen via: naastdeburen.ccvshop.nl
Mailen ook nog mogelijk.

Afhalen of laten bezorgen.
woensdag t/m zondag

tussen 17.00 - 19.00 uur. 
Bestellen kan tot 15.00 uur op de dag zelf.

Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

Woe.
17-2

Do.
18-2

Vr.
19-2

Za.
20-2

Zo.
21-2

Saté van varkenshaas 
met atjar, kroepoek 

en friet

Gebakken eenden-
borstfilet, sinaasappel-
saus en friet (€ 15,00)

Garnalenkroketten, 
remouladesaus en friet

Flammkuchen, 
tomaat, prei, 

walnoten, brie en friet

€ 11,50

Bezorgen 
+ € 2,50 

per
bestel-

ling

Alle gerechten worden vergezeld door sla.

Toetje van de week:
Caramel-pecantaart met slagroom € 5,00

Flesje huiswijn: € 12,50
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