
Het doel van de bijeenkomst was 
tweeledig: enerzijds gaat het wat 
betreft het thema om te komen tot 
aanbevelingen, die doorgestuurd wor-
den naar de leden van het Platform 
Respectvol Samenleven De Bilt. Zij 
streven ernaar dat mensen en bevol-
kingsgroepen onderling dichter bij 
elkaar komen te staan en dat mensen 
elkaar daardoor beter leren kennen 
en waarderen. Het tweede doel is om 
raadsleden en anderen te laten luiste-
ren naar de burgers, zodat zij bekend 
te worden met problemen en ergernis-
sen die onder de bevolking leven. Zij 
nemen de opmerkingen mee naar hun 

fracties en de bedoeling is dat vaak-
genoemde onderwerpen daardoor de 
benodigde aandacht krijgen van de 
politiek.

Thema 
Naast de in Maartensdijk woonach-
tige raadsleden Marcus van der Mast, 
Corrie van Brenk- van Barneveld, 
Anne Doedens, Johan Slootweg en 
Nico Jansen voerden ook dominee 
Rene Alkema, kapper Hans Stevens, 
Bakker Bert Bos en Basisschooldi-
recteur Wim van de Hemel het woord 
over vooraf opgegeven stellingen. 
Bert Bos vertelde de aanwezigen, 

dat de leegstand van winkels op het 
Maertensplein zo goed als opgelost 
is. Verdere informatie kon hij nog 
niet geven, maar zo stelde hij : ‘Het 
ziet er goed uit’. Om de voorzienin-
gen op peil te houden pleitte hij voor 
meer woningbouw, waardoor ook het 
voorzieningenniveau beter op peil zal 
kunnen blijven. Wim van de Hemel 
vertelde dat er al zo lang hij werk-
zaam is op de Kievitschool (27 jaar) 
groepen jongeren ‘hangen’ op het 
plein. Groepen wisselen steeds van 
samenstelling en tot vijf jaar geleden 
gebeurden er geen noemenswaardige 
incidenten. Vanaf die tijd worden er 
stelselmatig vernielingen aangericht. 
De laatste tijd in een onophoudelijke 
stroom. Ruiten worden ingegooid uit-
sluitend en alleen om het ingooien. Er 
komt nooit iemand in de school zelf. 
Met de politie wordt nu een project 
opgestart om verdere vernielingen 
te voorkomen. Van de Hemel: ‘Maar 
het blijft lastig, als we deze groep in 
kaart hebben gebracht en de nutteloze 
vernielingen kunnen stoppen staat er 
waarschijnlijk snel alweer een nieuwe 
groep op. Wat mij betreft mag er een 

hek om de school’. Slootweg: ‘Prima 
initiatief dit overleg met burgers over-
leg middels een praadshuis, maar ik 
ben erg benieuwd naar het vervolg’. 
Nico Jansen vroeg in zijn verhaal 
om respect voor mensen die minder 
mobiel zijn. ‘Een slecht geparkeer-
de auto maakt dat sommige mensen 
lastige toeren moeten uithalen om 
zo’n auto te passeren. Dat moeten de 
foutparkeerders zich realiseren, niet 
iedereen kan gemakkelijk de stoep op 
en af’. In alle opmerkingen staat res-
pect voor elkaar centraal. Anne Doe-
dens verwoordde het als volgt: ‘Het 
beste is als iedereen blijft optreden 
tegen zaken die niet kunnen en niet 
het hoofd de andere kant opdraaien’. 

Praten
De tweede helft van de avond is een 
informeel gebeuren, waarin burgers 
afstappen op de raadsleden, wethou-
ders en politie om knelpunten kenbaar 
te maken. Wethouder Ditewig schrijft 
zaken op een klein briefje, evenals 
de wijkcontactambtenaar Annemieke 
Vos. Edwin Plug heeft zijn informa-
tie over dassen, golfbanen en aan-
verwante onderwerpen gebundeld tot 
pakketjes die hij aan raadsleden en 
wethouders overhandigt om hen zo 
van kennis te voorzien. Wijkagent 
Hans Gies heeft niet te klagen over 
belangstelling. Informatie en frustra-
tie vooral over hangjongeren krijgt 
hij veelvuldig over zich heen. Over 
de suggestie om camera’s op te han-
gen op het schoolplein is hij kort: 
‘Al zouden we het willen we hebben 

geen mensen genoeg, die tijd hebben 
om de opnames te bekijken’. Henk 
Broekhuizen heeft zelf een honden-
poepschep bedacht en gemaakt. ‘Er 
wordt hondenbelasting geheven maar 
dat geld verdwijnt in de pot Algeme-
ne Middelen. Wellicht kan de politiek 
overgaan tot het uitreiken van de door 
mij gemaakte hondenpoepschep om 
daarmee de overlast terug te dringen’, 

aldus de gedreven lobbyist en nu ook 
hobbyist. 

Het succes van dit (P)raad(s)huis staat 
of valt laat met verdere berichtgevin-
gen over doorgestuurde en opgepakte 
adviezen naar de mensen van het 
Platform Respectvol Samenleven De 
Bilt en het oppakken van de aange-
dragen punten door de politiek.
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DE JONG & GREVEN
makelaardij o/g

Dorpsweg 82 Maartensdijk  
T 0346-211813

www.dejong-greven.nl

Maertensplein 24, 0346 - 21 13 90

WIjnen en gedIstIlleerd, Maartensdijk, t 0346-212378

NELLEKE ALBERS
MAKELAARDIJ O/G B.V.

DORPSWEG 158  MAARTENSDIJK 

TEL. 0346-213446 Ook buiten kantoortijden

www.nellekealbers.nl

Meijers en Zn BV
Installatiebedrijf
Gas-Water-CV en
Onderhoud
Sanitair installaties
Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

Openingstijden:
ma t/m vr 08.30 - 18.00 uur
zaterdag  10.00 - 14.00 uur
Tel.:  0346-210605

OOK BEZORGSERVICE

Maertensplein 33  0346 - 21 37 11

 Restaurant

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

Alle feestdagen 
open!

OOSTVEEN B.V.
Schildersbedrijf – Sedert 1920 

Burg. Huydecoperweg 6
3615 AD  Westbroek
Telefoon 0346-282248
Telefax 0346-282247

DE KUNST VAN VAKWERK

oostveen.westbroek@xs4all.nl

Goede opkomst  
Maartensdijks (P)raad(s)huis

door Marijke Drieenhuizen

Het eerste Maartensdijkse (P)raad(s)huis, dat afgelopen woensdag werd gehouden in de recreatieruimte  
van Dijckstate, is goed bezocht. De initiatiefnemers, de werkgroep Communicatie van de gemeenteraad,  
zag veel raadsleden, drie wethouders, de wijkagent en BOA , de wijkcontactambtenaar en zeker veertig 

Maartensdijkse geïnteresseerden. Het thema voor de pauze was Leefbaarheid en omgangsvormen  
in het verlengde van het Platform Respectvol Samenleven De Bilt; na de pauze volgde  

de informele contacten tussen burgers en raadsleden, politie etc.

Wijkagent Hans Gies heeft niet te klagen over belangstelling.

Wijkcontactambtenaar Annemieke Vos noteert een afspraak.

Edwin Plug heeft zijn informatie over 
dassen, golfbanen en aanverwante 
onderwerpen gebundeld tot pakket-
jes, die hij o.a. aan raadslid Johan 
Slootweg overhandigt.
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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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P.K.N. - Ontmoetingskerk  
Maartensdijk 

30 maart  - 9.30 uur en 
Kapel Hollandsche Rading

30 maart  - 11.00 uur 
Drs. L.J. Blok, Bilthoven

St. Maartenskerk Maartensdijk
29 maart  - 19.00 uur 

Taizéviering. Lectorengroep
30 maart- 10.30 uur

Woord- en Communieviering, 
Lectorengroep

Protestantse Gemeente  
De Boskapel Groenekan

Grothelaan 1a
30 maart - 10.30 uur

Prof. Dr. V. Brümmer, Bilthoven

P.K.N. - Herv. Kerk Groenekan
30 maart  - 10.00

Ds. D.J. van Eckeveld,  
Katwijk aan zee

30 maart - 18.30 uur
Ds. P.C. van Keulen,  

Hoogblokland

Hersteld Hervormde Kerk Groe-
nekan

Groenekanseweg 32 
(De Nijepoortschool)

30 maart - 10.30  en 18.00 uur
Leesdienst

Ned. Ger. Kerk Westbroek
30 maart - 10.00 uur

Hr. P. Koenes, Amsterdam
30 maart - 18.30 uur

Ds. W.D. Omta, Bunschoten

P.K.N. - Herv. Kerk Westbroek
30 maart  - 10.00 uur

Ds. J.D. van Roest, Lunteren
30 maart - 18.30 uur

Kand. G.J. Codee, Amsterdam

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

30 maart - 10.00 uur
Ds. J. Vis, Meerkerk
30 maart - 18.30 uur

Ds. L.  Kruijmer, Veenendaal

Onderwegkerkje Blauwkapel
30 maart - 9.30 en 10.30 uur

D. Werkman

De momenten van stil geluk,
ze duren maar heel even.
Je draait je om en ze zijn weg.
Dan vraag je je verdrietig af:
waar zijn ze gebleven.
De momenten van stil geluk
duren veel te kort.
Maar het zijn gouden herinneringen.

Erg verdrietig, maar dankbaar voor al het goede wat zij ons heeft gegeven, 
geven wij u kennis van het overlijden van onze lieve moeder en oma

Christina van Barneveld – Dekker
Christa

weduwe van Cornelis van Barneveld

in de leeftijd van 55 jaar.

 Bert & Linda
 Amber
 Marit

 Cora & Michael

19 maart 2008
Maertensplein 89
3738 GN Maartensdijk

Christa is op 19 maart in het bijzijn van haar kinderen overleden.

De teraardebestelling heeft op 22 maart 2008 in familiekring plaatsgevonden 
op de Algemene Begraafplaats aan de Kerkdijk te Westbroek.

geen bloemen

Geboren
12 maart 2008

Marthe
  

Dochter van 
Andries en Judith Takke

Industrieweg 1
Maartensdijk

Oud papier 
Hollandsche Rading
Zaterdag 29 maart  wordt door muziekvereniging Kunst & Genoegen oud 
papier in Hollandsche Rading ingezameld. De wagen vertrekt om 9.00 uur 
vanaf ‘Het Rondje’. U wordt vriendelijk verzocht het goed gebundelde 
papier tijdig aan de weg te zetten.

Westbroek
Op donderdag 27 maart zamelen leden van muziekvereniging De Vrienden-
kring weer oud papier in. Wilt u zo vriendelijk zijn om het oude papier vóór 
18.30 uur aan de weg op of de daarvoor bestemde plaatsen te zetten.

Vergadering Ouderenraad
De Ouderenraad voor Advies en Overleg De Bilt vergadert op woensdag 2 
april 2008 om 14.00 uur in het gemeentehuis Soestdijkseweg Zuid 172 Biltho-
ven in de Gapkezaal. Op de agenda staat o.m. het onderwerp: Duurzaamheid 
in beleid. Belangstellenden voor deze openbare vergadering zijn van harte 
welkom. Uw suggesties voor onderwerpen betreffende het gemeentelijke 
beleid die voor advisering in aanmerking kunnen komen zijn van harte wel-
kom! Voor verdere informatie: Secretariaat: W.Wanrooy, Kon. Julianalaan 33, 
Maartensdijk, tel. 0346 211299 en e-mail: wanmast@casema.nl

Lezing bij Groei en Bloei
Op 1 april zal Wim Willemsen, bekend kweker en spreker, een lezing hou-
den met als titel ‘Rondom het huis’. Soms ligt daar een stuk grond, een ter-
ras, een balkon. Wat doen we ermee? Hoe gaan we onze omgeving inrich-
ten? Opzet, voorbereiding en aankleding, geschikte planten in potten; aan 
de hand van voorbeelden op fraaie dia’s zal het allemaal aan de orde komen. 
De avond wordt gehouden in De Magneet, Julianalaan 44 in Bilthoven en 
begint om 20.00 uur. De toegang voor niet-leden is 2,50 euro. 

Indiase maaltijd in ’t Hoekie
Zondag 30 maart zal in Buurthuis ’t Hoekie weer een intercultureel kook-
café plaatsvinden. Dit keer staat een Indiase maaltijd op het menu en zal de 
opbrengst naar een goed doel gaan: de Stichting Children Sponsorship. Dit 
is een project dat geheel belangeloos wordt verzorgd door een Nederlandse 
familie in het zuiden des lands. Straatarme, kansloze kinderen in West India 
worden in een tehuis intern geschoold en verzorgd door Zusters van Liefde 
uit Portugal, met als doel dat ze op ongeveer 14 jarige leeftijd zelfstandig 
hun kennis kunnen overbrengen aan familie en dorp of hun eigen kost 
kunnen gaan verdienen. Dit gebeurt middels donaties en adoptiegelden. 
Financiële adoptie van een kind kost 12 euro per maand. Alle donaties en 
adoptiegelden gaan rechtstreeks naar dit project in India. Er blijft, behalve 
te maken kosten zoals bv. postzegels niets ‘aan de strijkstok hangen’. Door 
de jaren heeft dit project al zichtbaar vruchten afgeworpen. Kosten voor 
dit kookcafé zijn 10 euro. Aanmelden kan tot woensdag 26 maart; tel.030 
2201702 of e-mail info@hoekie.nu

Spirituele kring Isis
Op 3 april organiseert Spirituele kring Isis de lezing ‘Spiritualiteit beleven’ 
door Mieke Heijerman. Veel mensen zijn op zoek naar persoonlijke spirituele 
belevenissen maar hoe geef je je zoektocht vorm? Mieke zal in deze lezing 
met u van gedachte wisselen wat de bereikbaarheid is van spirituele beleve-
nissen en dat haar ervaringen u tot inspiratie kunnen dienen. Er wordt ook een 
oefening gedaan, zodat naast het praten over spiritualiteit ook ruimte ontstaat 
om te ervaren wat er te beleven valt. De lezing is in centrum De Magneet, Juli-
analaan 44 in Bilthoven van 20.00 tot 22.00 uur. De entree is 6 euro (incl. een 
kopje thee of koffie). Voor info zie: www.hier.is/isis of tel. 06 10739881.

Bijeenkomst Humanistisch Verbond
Donderdag 3 april organiseert Het Humanistisch Verbond in deze regio een 
bijeenkomst in Restaurant De Biltsche Hoek , waar filosoof Floris van den 
Berg een voordracht zal houden met als thema: Moreel Esperanto: moreel 
en politiek secularisme. De aanvang is 20.00 uur aan de Holle Bilt 1 te De 
Bilt.

Opbrengsten collecte Reumafonds
De opbrengsten van de collecten voor het Reumafonds tijdens de jaarlijkse 
collecteweek zijn in Westbroek 907,55 euro en in Groenekan 701,55 euro. 
Met dit geld kan het fonds nog meer onderzoek doen naar behandelme-
thoden en medicijnen om reuma te bestrijden. Dit is vooral van belang, 
nu uit onderzoek van TNO blijkt, dat maar liefst één op de vijf mensen in 
Nederland boven de twintig jaar, last heeft van enige vorm van reuma. Het 
Reumafonds dankt alle collectanten die hebben meegeholpen tijdens de 
collecte hierbij hartelijk.

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Het blijkt soms gevaarlijk om in ons groene dorp te brainstormen en 
luchtballonnetjes op te laten. Natuurlijk is er wel eens gesproken over de 
toekomst van de Boskapel annex woning aan de Grothelaan. Dat sommigen 
het een mooi plekje vinden voor een basisschool en anderen helemaal niet, 
dat kun je je voorstellen. Weer anderen zien zichzelf al wonen in een riant 
appartement tegenover het Voordaanbos.
Wanneer deze luchtballonnetjes als opties zwart op wit verschijnen op de 
website van het Groenekans Landschap, kan dat verwachtingen wekken en 
zorgen geven die niet terecht zijn.
De Hervormde Wijkgemeente/Boskapelgemeente (PKN), sinds jaar en dag 
één van de vaste huurders van de voormalige kleuterschool aan de Grothe-
laan, is klein, maar geenszins op sterven na dood. Voorlopig is zij minstens 
tot 2010 huurder van het gebouw en ondergetekende verheugt zich erop, dat 
hij bij leven en welzijn in elk geval nog een aantal jaren zal kunnen voor-
gaan in de zondagse diensten in de Boskapel. Want de Boskapel is in al zijn 
eenvoud een prachtige plek om samen te komen, zowel voor de eredienst 
als voor andersoortige bijeenkomsten.

Ds. Piet Pannekoek, Groenekan 

Belastingspreekuur WVT 
WVT biedt sinds jaar en dag hulp bij het doen van belastingaangifte. Ook 
in 2008 hebben honderden mensen van deze hulp gebruik gemaakt. Dit 
jaar heeft de Belastingdienst het niet gemakkelijker gemaakt: vanwege een 
computerstoring zijn duizenden aangiftes verloren gegaan. De mensen wiens 
aangiftes verdwenen zijn hebben daartoe een brief van de Belastingdienst 
ontvangen. Bij WVT gaat het om ca. 150 aangiftes.
De belastinghulp van WVT heeft een extra dag ingeroosterd om deze aangif-
tes opnieuw te versturen. Onder het mom van ‘leuker kan WVT het ook niet 
maken, helpen kunnen we wel’ zit vrijdag 28 maart een team van mensen 
klaar om de aangifte opnieuw te versturen. Een afspraak hiervoor kan telefo-
nisch gemaakt worden op 030 2284973.
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Uitkomsten tweede burgerpeiling 
stemmen tot tevredenheid

door Guus Geebel

‘Werken aan vertrouwen is het motto van het collegeprogramma en als ik de uitkomsten van de burger
peiling bekijk, lijkt het aan te slaan’, zegt een glunderende wethouder Bert Kamminga. Voor een handjevol 
raadsleden presenteerde Kamminga woensdag 12 maart in gemeentehuis Jagtlust de uitkomsten van de in 
november en december 2007 uitgevoerde burgerpeiling. Daaruit valt te concluderen dat inwoners redelijk 

tevreden zijn over het wonen en leven in de gemeente De Bilt.

V.l.n.r Vincent van Stipdonk en Raimon Leeuwenburg van onderzoeks- en 
adviesbureau SGBO, Sjef Wagemakers, beleidsambtenaar gemeente en wet-
houder Bert Kamminga. 

De peiling is uitgevoerd door onder-
zoeks- en adviesbureau SGBO. Dit 
bureau heeft ook het eerste onder-
zoek in 2005 uitgevoerd. Vincent van 
Stipdonk en Raimon Leeuwenburg 
van SGBO geven aan de hand van 
een diapresentatie een toelichting op 
het onderzoeksrapport ‘De Bilt in 
beeld’. Zij noemen de stijging in 
waardering voor het gemeentebestuur 
(college en raad) van rapportcijfer 5,3 
in 2005 naar 6,3 nu zelfs spectaculair. 
Inwoners van De Bilt en Westbroek 
geven het gemeentebestuur met 6,4 
het hoogste cijfer. Groenekan met 6,1 
het laagste. Hollandsche Rading heeft 
de hoogste stijging in waardering 
sinds 2005. Van 4,9 naar 6,3. 
Van de 1.800 aangeschreven inwo-
ners hebben 794 de enquête ingevuld 
en teruggestuurd. Dit betekent een 
respons van 44 procent, wat ruim vol-
doende is om betrouwbare en repre-
sentatieve uitspraken te kunnen doen 
voor de gemeente in zijn geheel. Per 
kern geven de resultaten een min-
der betrouwbaar beeld, maar wel een 
indicatie. Om de resultaten uit 2005 
te kunnen vergelijken met die uit 

2007 zijn de vragen in het onderzoek 
zoveel mogelijk hetzelfde gehouden.  

Betrokkenheid
De gemeentelijke dienstverlening 
wordt ten opzichte van de eerste 
peiling uit 2005 redelijk goed beoor-
deeld. Over veel aspecten waarvoor 
het gemeentebestuur verantwoording 
draagt, is de tevredenheid eveneens 
toegenomen, zoals over publieke 
voorzieningen, informatievoorzie-
ning en onderhoud. De betrokken-
heid van inwoners bij de gemeente 
in zijn geheel is in vergelijking met 
andere gemeenten laag. De betrok-
kenheid bij de eigen kern daarentegen 
is wel hoog. Ongeveer een derde van 
de inwoners wil betrokken worden 
bij beslissingen van het gemeentebe-
stuur. Dit is gelijk aan het gemiddelde 
in andere gemeenten. Inwoners wil-
len het liefst betrokken worden via 
opinieonderzoek, inspraak- of infor-
matiebijeenkomsten. Minder gewild 
bij de inwoners zijn een referendum 
of debatten. Bewonersgroepen vor-
men een belangrijke schakel tussen 
de gemeente en de inwoners, 52 pro-
cent van de inwoners kent de bewo-
nersgroepen. 

Imago
Het wonen en leven in de gemeente 
De Bilt geven de inwoners gemiddeld 
het rapportcijfer 7,4. Het gemiddelde 
van de recent door SGBO onderzoch-

te gemeenten is 7,0. De scores van 
de zes kernen afzonderlijk variëren 
van 7,2 in Westbroek tot 7,5 in onder 
andere Maartensdijk. Het imago van 
de gemeente is er vooral een van een 
rustige en groene gemeente. Velen 
willen dit ook zo houden en geven 
aan dat De Bilt in 2020 nog steeds 
rustig en groen moet zijn.

Voorzieningen
Over de meeste publieke voorzienin-
gen in gemeente is de tevredenheid 
toegenomen. Minder positief dan in 
2005 zijn inwoners over de winkel-
voorzieningen en de bibliotheek. De 
onderwijsvoorzieningen en recreatie-
mogelijkheden krijgen met 82 procent 
de meeste positieve reacties. Over de 
voorzieningen voor ouderen, gehan-
dicapten en jongeren zijn inwoners 
minder tevreden. Inzamelpunten voor 
glas, oud papier en kleding krijgen 
een hoge waardering, fietsenstallin-
gen een lage.
Hoewel ten opzichte van 2005 de 
tevredenheid over het onderhoud aan 
de openbare ruimte is toegenomen, 
blijft in veel gevallen een meerder-
heid ontevreden. Met name onder-
houd en schoonhouden van groen-
voorzieningen en de straten blijven 
aandachtspunten. In alle kernen van 
de gemeente voelen de inwoners voelt 
zich heel veilig. Er is zelfs een lichte 
verbetering op de score uit 2005, die 
al erg hoog was. 

Informatie
De informatievoorziening van de 
gemeente krijgt van de inwoners 
gemiddeld een 6,4. Dat is een stij-
ging van 0,5 in twee jaar tijd. Voor 
het inwinnen van informatie over 
de gemeente of besluiten van het 
gemeentebestuur maken de inwo-
ners, zoals in vrijwel alle gemeenten,  
voornamelijk gebruik van de lokale 
kranten en de gemeentegids. Deze 
communicatiemiddelen krijgen ook 
de hoogste waardering, respectieve-
lijk 87 en 89 procent. De gemeente-
lijke website en het burgerjaarverslag 
worden minder vaak geraadpleegd. 
Informatiebijeenkomsten worden 
door 28 procent van de inwoners wel 
eens bezocht. 

Communicatie
Het gebruik van de verschillen-
de dienstverleningskanalen van de 
gemeente is de afgelopen twee jaar 
veranderd. Meer inwoners hebben het 
afgelopen jaar een bezoek gebracht 
aan een van de publieksbalies van 
de gemeente. Dit is mede het gevolg 

van een bundeling van diensten bij de 
publieksbalies. Het aantal schriftelij-
ke contacten in dezelfde periode daal-
de. Het aantal telefonische contacten 
bleef vrijwel gelijk. Nieuw in 2007 
is het digitaal loket op de gemeente-
lijke website, waarvan 8 procent van 
de inwoners gebruik heeft gemaakt. 
Deze gebruikers zijn het meest tevre-
den over het productaanbod, het minst 
over de gebruiksvriendelijkheid. De 
klanten gaven de dienstverlening aan 
de balie gemiddeld een 7,7 in het 
gemeentehuis en een 7,4 in het ser-
vicepunt. De tevredenheid over de 
telefonische dienstverlening daalde 
ten opzichte van 2005. Het gemid-
delde rapportcijfer ging van 6,8 in 
2005 naar 6,7. Slechts 46 procent 
vindt het introductiemenu duidelijk. 
Schriftelijke scoort dienstverlening 
wat betreft de snelheid van reageren 
40 procent tevredenen. Dit was in 
2005 49 procent. De tevredenheid 
over het uiteindelijke resultaat van 
een brief is met 42 procent wel hoger 
dan de 34 procent in 2005.

Beginnerscursus Internet 
In het voorjaar verzorgt de Openbare Bibliotheek De Bilt een beginners-
cursus Internet. Deze cursus is bestemd voor iedereen, die nog nooit met 
internet en/of een computer gewerkt heeft. Tijdens de cursusochtend leert 
men wat men met internet kan doen doen, hoe internet werkt, hoe de muis 
moet worden gebruikt en wat de verschillende ‘knoppen’ op het beeld-
scherm betekenen. Tevens leert men de belangrijkste begrippen kennen en 
wat een zoekmachine is. Ook kan men interessante ‘adressen’ op internet 
bezoeken. 

De beginnerscursus duurt één ochtend en vindt plaats op zowel maandag 
31 maart ( is bijna volgeboekt) als donderdag 3 april, van 9.30 tot 12.00 
uur in de Bilthovense vestiging van de bibliotheek. Men kan dus kiezen uit 
twee data. De kosten bedragen 20 euro voor bibliotheekleden en 30 euro 
voor niet-leden. Aanmelding kan schriftelijk plaatsvinden onder betaling 
van 2,50 euro en het overige bedrag op de cursusochtend. Na afloop van de 
cursus ontvangt men een informatiepakket over internet en een tegoedbon 
voor 90 minuten internetten in de bibliotheek.
Inschrijfformulieren zijn te verkrijgen bij alle vestigingen van De Biltse 
bibliotheek. Voor meer informatie zie www.bibliotheekdebilt.nl

CDA noemt waardering 
van burgers voor gemeente 

minimaal
Het CDA heeft geen goed gevoel bij de uitkomsten van de tweede bur-
gerpeiling. Gemeenteraadslid Pieter van Maaren vindt dat het college 
van B en W nog onvoldoende invulling heeft gegeven aan het motto van 
het collegeprogramma ‘Zichtbaar werken aan vertrouwen'. ‘De score die 
burgers aan dit college geven is mager, te mager.’

’Geen goed communicatiebeleid en het ontbreken van wijk- en dorpsgericht 
werken kunnen wel eens belangrijke boosdoeners zijn’, aldus Van Maaren. 
‘Uit de burgerpeiling blijkt dat de waardering voor de gemeente nog steeds 
aan de te magere kant is.’ Het raadslid is van mening dat het college van 
GroenLinks&PvdA, VVD en D'66 niet dusdanig heeft gescoord dat je kunt 
spreken van een groot vertrouwen onder de burgers in de gemeente.

Dat er op economisch, ruimtelijk en sociaal gebied plannen ontwikkeld en 
in bepaalde gevallen uitgevoerd worden, noemt de CDA-fractie continuering 
van beleid. Op het gebied van wijk- en dorpsgericht werken, inhuur van der-
den en communicatie ziet de fractie de verbeterslagen helaas niet gemaakt. 
Het CDA noemt de prestaties van verantwoordelijk wethouder Kamminga 
op deze onderdelen onder de maat. ‘Wellicht is dit het gevolg van de situatie 
dat de portefeuillehouder dorps- en wijkgericht werken en communicatie nog 
steeds in IJsselstein woont en zodoende niet één is met De Biltse bevolking.’ 
De CDA-fractie hoopt en verwacht nog steeds dat de wethouder snel in De 
Bilt komt wonen. ‘Binnenkort loopt de ontheffing af. Ik ga er van uit dat 
Kamminga nu echt in onze mooie gemeente komt wonen. Ik kan me niet 
voorstellen dat de fracties van GroenLinks&PvdA en VVD opnieuw zullen 
instemmen om hem ontheffing te verlenen. Burgemeester en wethouders van 
De Bilt horen in onze gemeente De Bilt te wonen. Dat is toch logisch’, aldus 
Pieter van Maaren. [GG]

CDA-raadslid Pieter van Maaren: ‘Uit de burgerpeiling blijkt dat de waarde-
ring voor de gemeente nog steeds aan de te magere kant is.’

onze kwaliteits-garantie: 
niet goed, geld terug

hessenweg 183
telefoon 
030-2203813

www.slagerijvanloo.nl Info@slagerijvanloo.nl

KWALITEITSSLAGERIJ VAN LOO

onze kwaliteits-garantie: 
niet goed, geld terug 030-2203813

www.slagerijvanloo.nl Info@slagerijvanloo.nl

KWALITEITSSLAGERIJ VAN LOO

Braadtijd ± 20min. – lekker gemarineerd en gekruid 
GEMARINEERDE STEAKLAPJES
100 gram 1.10
Met o.a. varkensbiefstuk, lente ui en kruidenboter 
GEVULDE VARKENSOESTER
per stuk 1.75
Bakken als biefstuk – lekker gekruid en gemarineerd
KROKUSSTEAKS
4 stuks NU 6.00
Gemak dient de mens: lekker in een broodje of met frites
SHOARMAVLEES
500 gram NU 3.98
Rundvlees – varkensvlees – groentes – en kruiden
VOORJAARSGEHAKT
500 gram NU 3.75
Met veel vlees – alleen warm maken – met gratis rijst
BABI PANGANG

5.50
Aan een stuk of aan lapjes – gevuld met stroganoff gehakt
GEVULDE VARKENSFILET
100 gram 1.25

Uit onze specialiteitenhoek: bakken als biefstuk. Gekruid of naturel
RIBEYE
100 gram NU 1.98
Bakken als biefstuk – lekker gemarineerd en gekruid
BIEFHAASJES
3 stuks 5.25
Wie kent ze niet; een begrip in de Bilt – lekker gemarineerd
LAMSRIBKOTELETJES
100 gram     1.95
Voor op de boterham – lekker gegrild en gekruid

VARKENSFRICANDO
100 gram     1.75

DEZE AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG VAN 
MAANDAG 31 MAART T/M 5 APRIL

Voorjaarsaanbiedingen voor iedereen!!!

Uit onze poeliershoek: in een braadzak met groenten en kruiden
KIP IN BRAADZAK
per stuk 5.25
Puur rundvlees – lekker in een broodje
MEGABURGERS
3 stuks NU  3.75

500 gram



elektrotechnisch installatiebedrijf
waarborginstallateur

J. Boshuis
uw adres voor:

-lichtinstallaties
-krachtinstallaties en 
-reparaties

Boomklever 2 - Maartensdijk
tel. 0346 - 21 15 16

mobiele tel. 06 - 51295705

Landwaart Groente & Fruit
Al 20 jaar uw Versspecialist

Bij ons is uw €URO veel meer waard!!

Witlof ..................... 500 gram 0,69

Kropsla + Komkommer ............ 0,89

Courgettes .................... 2 voor 0,99

Elstar handappels ......... 11/2 kilo 1,49

Kiwi's ..................... 500 gram 0,99

Zoete Pruimen ............. 500 gram 1,25

Aanbiedingen geldig donderdag, vrijdag en zaterdag

Maartensdijk   tel. 0346 - 21 13 30

LANDWAART  groente en fruit, verser kan niet!

- o.a. Boerenkool, Zuurkool, Hutspot en Raapstelen!!! -

Alle Stamppotten, Alle Rauwkostsalades .......................

Donderdag = Piekendag

Vers van de Traiteur

200 gram

1,00

100 gram 0,99

Nasi of Bami
met sate

100 gram 0,79

Witlof ham-kaas
schotel

100 gram 0,99

Pasta met gegratineerde

kip en pestosaus

Extra

Volop Hollandse AARBEIEN! de lekkerste

   

Waarvoor kunt u
bij ons terecht?

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

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

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

“Maartensdijk”              
  Dorpsweg 170
  3738CL Maartensdijk
  Tel/Fax 0346 211579De eerste de beste

kerkdijk 47b - 3615 bb  westbroek
tel. 0346 - 28 25 40 - fax 0346 - 28 25 42

www.wieringa.org

Adviesgroep
Verzekeringen - hypotheken  
financiële Planning - Pensioenen

Garage Van der Meij
AUTO VAN DE WEEK

citroËn c4 1.6 16V berline, rouge lucifer, airb, airco,
rad/cd,cruise c,MlV, esP, trekh, esP, 20.000kM ......................................................... `05 € 15.500,-

PEUGEOT
206 1.6 16V 3drs., gris iceland, cliMate c., er, cV, sb, abs, lMV, 84.000 kM .......... `01 € 7.450,-
206 1.4 X design 5 drs, l blauw Met, airco, er, cV, sb, rad/cd, 28.000kM ............ `04 € 9.750,-
306 1.6 break naVigation, d blauw Met, airco, er, cV, rad/cd/naVi,
esP, MlV, trekh, regens, 147.000kM ............................................................................... `02 € 7.400,-
306 1.8 aut 5drs, Zil grijs Met, airco, er, cV, sb, rad/cd 117.000 kM ..................... `98 € 3.950,-
307 2.0 16V cc, rouge lucifer, cliMate c, er, cV, sb, lMV, half leder,
cruise c, rad/cd wiss,Parkeers, regens, afn trekh, 92.000kM ........................... `04 € 18.950,-
307 sw 2.0 hdi 90Pk, gris sidobre, cliMate c, er, cV, sb, abs, cruise c,
Parkeers, rad/cd, 164.000kM .......................................................................................... `04 € 10.950,-
406 2.0 16V  couPe ,d groen Met, beige leder, lMV, cliMate c, abs,
rad/cd wiss, esP, airbags, 140.000kM, .......................................................................... `00 € 9.950,-
407 sw 2.0 hdif aut, ZilV grijs Met, cruise c, er, cV, sb, abs,
cliMate c, rad/cd/naVi, lMV, trekh, half leder, 115.000kM .................................... `05 € 20.950,
607 2.2 16V 160 Pk, d blauw Met, cliMate c, er, cV, sb, abs, cruise c,
rad/cd wiss/naVi, lMV, regens, airbags, esP, 137.000 kM ........................................ `01 € 9.950,-
 

CITROËN/RENAULT/VOLVO
citroËn c2 1.4 aut., grijs Met., cliMate c., rad/cd, er, cV, sb, 63.000 kM ............ `03 € 10.950,-    
citroËn c8 2.2 16V, Zil grijs Met, er, cV, sb, cliMate c,
cruise c, lMV, abs, airbags, 50.000kM .......................................................................... `05 € 22.750,-
citroËn c5 2.0 hdi break 110Pk, d. groen Met., cliMate c., cruise c.,  
rad/cd, abs, trekh., airbags, regens., 157.000 kM .................................................... `04 € 11.250,-    
renault clio 1.4 aut., airco, er, cV, sb, rad/cd, MlV, 78.000 kM .............................. `00 € 7.450,-
renault laguna 1.8 16V, cliMate c, er, cV, sb, abs,
cruise c,half leder,rad/cd,ZilV grijs Met, 84000kM .............................................. `02 € 8.600,-
renault esPace 2.0 aut, grijs Met,er, cV, sb, trekh, winterbnd,
e sP, abs, rad/cd wiss , 121.000 kM ................................................................................ `02 € 12.950,-
VolVo V40 1.8 elegance, beige Met., airco, abs, er, cV, sb, 204.000 kM ................ `01 € 7.450,-

BUDGET CARS
Peugeot 405 1.6,d grijs Met, sb, trekh, nieuwe aPk ............................................... `04 € 1.250-

kijk ook op www.garagevandermeij.nl

Peugeot • Citroën • Renault • Onderhoud • APK
oude loswal 21, hilversum, tel. (035) 6214335

industrieweg 34, Maartensdijk, tel. (0346) 214540
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Roefelen wordt in de gemeente De 
Bilt al tien jaar georganiseerd en 
biedt kinderen de mogelijkheid om 
een kijkje te nemen in de wereld van 
volwassenen. Ze maken op een Roe-
feldag kennis met een beroep en zien 
wat er voor nodig is om zo’n beroep 
uit te oefenen. Dat kan gaan om 
beroepen als broodbakker, fysiothe-
rapeut, metselaar of weersvoorspel-
ler bij het KNMI. Het is tijdens de 
Roefeldag de bedoeling dat kinderen 
zoveel mogelijk zelf ook meedoen. In 
heel Nederland gaat het jaarlijks om 
ongeveer 30.000 kinderen die gaan 
roefelen bij meer dan 4000 bedrijven, 
instellingen, organisaties of vereni-
gingen.

Nieuwe stijl 
De Roefeldag 2008 wordt georgani-
seerd door een geheel nieuw team. 
Stichting Buurtwerk De Bilt, Sojos 
Maartensdijk, Gemeente De Bilt en 
Stichting Samen voor De Bilt werken 
samen om zoveel mogelijk kinderen 
uit de gehele gemeente een leerza-
me Roefeldag aan te bieden. Paulien 
Lemmen van Stichting Buurtwerk De 
Bilt is de coördinator van de Roe-
feldag 2008. Er zijn wel een aantal 

Roefelen 2008
Nieuwe stijl voor snuffelen/roefelen aan 

lokale bedrijven
door Marijke Drieenhuizen

Tot vorig jaar werd in de gemeente De Bilt het Roefelen op twee verschillende dagen en locaties
georganiseerd. Zowel De Bilt als Maartensdijk had zijn eigen Roefeldag. Dit jaar wordt er één gezamenlijke 

Roefeldag georganiseerd op woensdag 11 juni 2008. Er zullen wel twee verschillende opstappunten zijn 
waaronder één in Maartensdijk.

veranderingen: alleen kinderen in de 
leeftijd van 8 tot 12 jaar uit de gehele 
gemeente kunnen meedoen. Ingrid 
Verheij, die namens de Stichting 
Samen voor De Bilt medeorganisator 
is, legt uit: ‘Voorheen konden kinde-
ren vanaf 6 jaar meedoen. Wij denken 
dat het vooral voor bedrijven gemak-
kelijker is om te werken met kinderen 
vanaf 8 jaar. De iets oudere kinderen 
zijn namelijk beter in staat om geïn-
teresseerd en wat langer te luisteren 
en kunnen waarschijnlijk ook gemak-
kelijker zelfstandig opdrachtjes uit-
voeren’. 
Om meer verdieping te krijgen wordt 
er dit jaar ook maar één roefelronde 
gehouden. Ingrid Verheij: ’We trek-
ken deze roefelronde op naar zo’n 
anderhalf uur. Het bedrijf heeft dan 
voldoende tijd alles uit te leggen en 
de deelnemers opdrachtjes te laten 
doen. Daarnaast was het vervoer van 
en naar de bedrijven soms lastig om 
te regelen. We bieden nu één uitge-
breide Roefelronde aan op woens-
dag 11 juni 2008 voor alle kinderen 
tussen de 8 en 12 jaar die in de 
gemeente De Bilt wonen en starten 
hiervoor op twee punten. Eén is er al 
zeker: Sojos Maartensdijk. Er werd in 

het verleden altijd een gezamenlijke 
afsluiting geregeld, dat heeft dit orga-
nisatieteam laten vallen’. Het duurt 
nu nog even en aanmelden is nog niet 
mogelijk. Kinderen en hun ouders 
zullen te zijner tijd via onder andere 
De Vierklank verder geïnformeerd 
worden.

Op zoek naar bedrijven
Een Roefeldag is alleen een succes 
als bedrijven aanbieden om kinderen 
te laten kennismaken met hun bedrijf 
en vakgebied. Ingrid Verheij: ‘We 
denken zeker 50 bedrijven, instel-
lingen, organisaties of verenigingen 
nodig te hebben om alle kinderen een 
plek te bieden. Binnenkort ontvangen 
ze de uitnodiging hiervoor. Een aan-
tal bedrijven heeft al toegezegd om 
weer mee te doen, maar we hopen op 
veel en ook nieuw aanbod. Als het 
voor bedrijven niet duidelijk is hoe 
een roefelronde kan worden ingevuld 
kunnen ze ondersteuning vragen’. 
Ingrid Verheij is te bereiken via haar 
mail: info@samenvoordebilt.nl of via 
haar mobiel: 06 46064010, voor ove-
rige vragen kan men contact opnemen 
van de coördinator Paulien Lemmen 
(telefoon: 030 2201702)

Paulien Lemmen (links) en Ingrid Verheij zijn (mede-)organisatoren van de 
Roefeldag 2008 Nieuwe Stijl.

Genietbaar voor iedereen
door Sylvia van der Laan

Zo omschrijft de dichter Ingmar Heytze zijn poëzie. In februari is zijn 
achtste dichtbundel ‘Elders in de wereld’ verschenen en op zijn tour 
door de provincie Utrecht deed hij vorige week zaterdag boekhandel 

Bouwman aan de Hessenweg in De Bilt aan.

Ingmar Heytze (1970) woont zijn 
hele leven al in Utrecht en is naar 
school gegaan in Bilthoven, naar de 
Werkplaats. Dichten doet hij vanaf 
de puberteit. Hij schreef toen vage, 
mysterieuze gedichten, maar ook wel 
eens een grappig bedoeld werkje. De 
reacties van een schoolvriendje op die 
grappige gedichten waren zo positief, 
dat Heytze begreep dat hij die kant op 
moest met zijn poëzie. 

Dichten kan Ingmar Heytze over 
alles, van belangrijke gebeurtenis-
sen in de wereld tot de meest futiele 
onderwerpen. Een voorbeeld van een 
prozaïsch gedicht is het gedicht over 
de’ Rennies’ en heet 'Voorzichtige 
zelfmoordpoging'. Het gedicht telt 
maar twee regels. 
Over de aanslag op het World Trade 
Center in 2002 in New York dichtte 
hij het volgende: ‘Wat kan een dans 
voor kwaad dus dans / u wachten 
twintig maagden dans / de twintig 
maagden buitenkans / laat mannen 
zwemmen in zeeën van vuur / laat 
vrouwen baden in vijvers van bloed / 
verzin een god van wie het moet / in 
ieder leven valt een vliegtuig’.

Reiswee
Naast dichten treedt Heytze vaak op 
en is hij regelmatig op de radio en 
televisie. Genieten van optreden en 
het contact met het publiek is ontstaan 
in zijn ouderlijk huis. Zijn ouders 
hadden stapels platen van cabaretiers 
en die heeft hij als jongetje stuk 
gedraaid. Zijn moeder nam hem de 
eerste keer mee naar de Nacht van 
de poëzie in Utrecht en sindsdien 
bezoekt hij die jaarlijkse nacht, als 
luisteraar en performer. Zijn optre-
dens zijn tot nu toe beperkt tot de 
provincie Utrecht, omdat Heytze last 
heeft van reisangst. Zelf noemt hij 
het reiswee: niet bang zijn om te rei-
zen, maar bang om niet thuis te zijn. 
Twaalf jaar geleden manifesteerde 
zich die angst toen hij in de trein zat 
van Utrecht naar Haarlem: in totale 
wanhoop en ontreddering is hij de 
trein uitgevlucht. De gebeurtenissen 
rond die angst en het vervolg daarop 
heeft Ingmar beschreven in Scooter-
dagboek (2005). Om zijn actie radius 

te vergroten (na zijn angstaanval had 
hij Utrecht niet meer verlaten), heeft 
hij een scooter gekocht en is hij steeds 
verder de provincie ingegaan. In dit 
boek steekt hij een ieder met angsten 
(volksziekte nummer één in Neder-
land) een hart onder de riem: ‘Ik weet 
dat ik mijn angst zal dragen tot mij 
laatste ademtocht, maar ik vlucht niet 
meer, ik vecht. Mijn zee, mijn lezer, 
mijn liefste, mijn leven, mijn dood, 
waar jullie ook mogen zijn: ik kom 
eraan. Ik ben halverwege’.
In de bundel Elders in de wereld  geeft 
Ingmar zijn lezers een opdracht mee. 
Omdat hij zelf de wereld niet bereist, 
vraagt hij de lezers zijn bundel mee 
te nemen op reis en op de plaats van 
hun bestemming een foto te maken 
van zichzelf met de dichtbundel. Die 
foto wordt geplaatst op het weblog 
van Ingmar Heytze.

Dichter Ingmar Heytze deed op zijn 
tour door de provincie Utrecht vorige 
week zaterdag boekhandel Bouwman 
aan, waar hij op zijn ‘Heytzes’ uit 
eigen werk declameerde.

Grote schoonmaak in het narcissenbos van Groenekan
Het laatste deel van Bos Voordaan in Groenekan wordt omsloten door Vijverlaan en Kastanjelaan. In dit bosgebiedje 
komen de narcissen nu in bloei. Sneeuwklokjes en krokussen zijn al uitgebloeid. Het voorjaarsfeest van narcissen 
(zie foto onder), waarom Groenekan bekend staat, zal nog vele weken duren.
Al deze bollen worden al vele jaren lang door omwonenden aangeplant. De narcissen waren hier verdwenen door 
het kappen van oude beuken, waardoor spontaan ondergroei van allerlei opslag ontstond. Door deze opslag waren 
de narcisbollen verdrongen. Al evenveel jaren lang verwijderen de omwonenden op een aantal zaterdagen deze 
opslag, afval wordt dan ook verwijderd. Dit paste mooi in de afsluitende dag van de nationale schoonmaakactie 
‘Nederland Schoon’. [HvdB]



Adverteren in de Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

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

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

Kwark fruit taart

€ 6,95

luchtig
Speltbrood 400 gr.

van € 2,25 voor € 1,95

Bikeshop-Loosdrecht
Noodweg 37 • 1231 CP  Loosdrecht

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

Voor al uw reparaties.

Wij halen en brengen

bij u thuis.

Vanaf 2 april kunt u 
overheerlijk ijs kopen 
bij de Ambachtelijke  

ijsboerderij  ’t Nedereind. 

Kerkdijk 141 Westbroek

(Zie artikel elders in de Vierklank)

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

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

Ruime sortering accessoires,  
onderdelen en hebbedingetjes voor  

nog meer kampeerplezier!

Tentschort 16 vaks € 5,95

Tentschort 12 vaks € 3,25

1-2-3 Shampoo (incl. borstel en spons) € 16,95

Ministofzuiger € 18,95

Westbroeksebinnenweg 86A, 3612 AK Tienhoven,
Telefoon 0346-281764

 
Dealer Tyron safetyband-Gecertificeerd

 Inventive Repair Dealer Thetford
 

Openeningstijden: maandag 08.30 - 21.00 uur; dinsdag t/m vrijdag 
08.30 t/m 18.00 uur; zaterdag 09.00 t/m 12.30 uur.

U vindt ons aan de achterzijde van de Maarsseveense Plassen)

Goed uitgerust 

op weg!

Vind je het een uitdaging om schoolgaande kinderen de tijd van hun leven te geven na school-
tijd en in de schoolvakanties én ben je sportief of juist erg creatief, meer het type voor drama of 
juist helemaal thuis in de natuur? Dan ben je bij ons helemaal op je plaats.

Wij zoeken voor diverse buitenschoolse opvanglocaties per zo spoedig mogelijk 

PEDAGOGISCH MEDEWERKERS M/V.

Diverse dienstverbanden behoren tot de mogelijkheden, van 12 u/wk (3 werkdagen) tot 
26 u/wk (5 werkdagen). Wanneer je er geen bezwaar tegen hebt om in de schoolvakanties 

extra uren te werken is een dienstverband van 30 u/wk eveneens een optie. 

Ook BBL-ers worden uitgenodigd om te solliciteren.

Voor de uitgebreide advertentietekst (incl. bijv. opleidingseisen) en voor meer informatie over 
onze organisatie, verwijzen we je naar onze website: www.kinderopvang-debilt.nl

Je sollicitatiebrief met curriculum vitae ontvangen wij graag uiterlijk 12 april a.s. op het volgende 
adres: Kinderopvang De Bilt, t.a.v. José Luca, Postbus 218, 3720 AE Bilthoven.
Een e-mail mag natuurlijk ook: pz@kinderopvang-debilt.nl

Wil je in je brief of e-mail duidelijk aangeven hoeveel uren/dagen je minimaal/maximaal wilt 
werken?

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt door ons niet op prijs gesteld.

Kon. Wilhelminaweg 461  Groenekan 
Tel. 0346 - 211 215

 Maertensplein 26a  telefoon 0346 - 211380

Specialist in bruids- 
en rouwwerk.

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

Zaterdag van 08.30 tot 17.00 uur.

Winterharde  Kanjers !
Vergeet-mij-nietjes  5 voor  2,50
Vaste planten  5 voor  2,50
Viool in schaal   3,95
Madeliefje in schaal   3,95
Tulpen  2 bossen  6,00
Strooi nu kalk voor gazon en border
  5 kilo  5,95

Van Rossum bestaat 75 jaar!!!
Daarom ontvangt u, naast de kortingsbonnen uit de 

Dio folder op vertoon van onderstaande bon
nog eens 20% korting op een artikel.

20%

KORTING



 De Vierklank 7 26 maart 2008

De Vierklank besteedde op 27 februari 
jl. aandacht aan de reeds ver gevor-
derde plannen om het voormalige 
houten verpleeghuis Beukenburg aan 
de Beukenburgerlaan 29-31 te Groe-
nekan af te breken en op die plek, mid-
den in het beschermd natuurgebied, 
drie 12 meter hoge stenen gebouwen 
met een stedelijk karakter te bouwen. 
Veel door deze plannen geschrokken 
Groenekanners mobiliseerden zich en 
uitten hun bezwaren hiertegen aan 
de gemeente. Een moment om nog 
eens terug te blikken op het ontstaan 
van het landgoed Beukenburg met 
daarin het in 1935 onder architectuur 
gebouwd houten jachthuis, het latere 
verpleeghuis.

In april 1992 besteedden wij in toen-
malige rubriek Oud Maartensdijk 
Belicht uitgebreid aandacht aan het 
ontstaan van dit houten Jachthuis. 
Hierna is er in verschillende publica-
ties - o.a. in juni 2001 in St. Maerten 
(het tijdschrift van de Historische 
Vereniging) - , aandacht aan het ont-
staan van het landgoed Beukenburg 
en de bouw in 1935 - naar een ont-
werp van de architect Frans den Tex 
- van het Jachthuis geschonken. Wim 
van Schaik verwijst in zijn in 1995 
verschenen boek ‘Stenen in de vijvers 
van Voordaan’ naar de architect Den 
Tex, die in 1928 het huis ‘In ’t Groen’ 
aan de Kastanjelaan 2 ontwierp en in 
1935 eveneens het houten jachthuis 
aan de Beukenburgerlaan.

Landgoed Beukenburg
Op de Nieuwe Caerte van de provincie 
Utrecht, in 1696 door Bernard de Roy 
getekend, komt het oorspronkelijk 
ruim 45 ha grote landgoed Beuken-
burg al voor. Het strekte zich vanaf de 
huidige Groenekanseweg uit tot aan 
de huidige Dorpsweg in Maartens-
dijk. In 1696 is de Beukenburgerlaan 
al ingetekend. Aan de Beukenbur-
gerlaan stond aan de noordzijde ter 
hoogte van de Nieuweweteringseweg 
een groot, 45 kamers tellend huis. 
Oorspronkelijk was dit een uit de 
18de eeuw stammende boerderij, die 
vanaf 1890 in fasen is vergroot tot een 
landhuis. In 1925 is dit niet meer te 
onderhouden huis afgebroken. Alleen 

het koetshuis, een boerderij en een in 
het weiland liggende vijver herinne-
ren nog aan dit huis.

Bewoners
De eerste bekende bewoner van dit 
grote huis was mr. Jacob Martens 
van Sevenhoven (1793 -1861). Hij 
was vice-president van het provinci-
aal gerechtshof in Utrecht. In 1855 
kocht de Rotterdamse koopman Wil-
lem Twiss het landgoed. Hij was van 
1866 tot aan zijn overlijden in 1871 
burgemeester van Maartensdijk. Eén 
van zijn dochters, Clara C.M. Twiss, 
trouwde in 1872 met jhr. Edouard 
Quarles van Ufford, van 1895 tot 
1924 eveneens burgemeester van 
Maartensdijk. Na zijn pensionering 
in 1924 verhuisde het gezin naar De 
Bilt. Het grote huis was niet meer ren-
dabel en is in 1925 afgebroken.

Houten jachthuis
De familie Quarles van Ufford, die 
inmiddels de naam Twiss als eer-
betoon aan Willem Twiss voor hun 

familienaam had laten plaatsen, liet 
in 1935 een nieuw houten jachthuis 
aan de zuidzijde van de Beukenbur-
gerlaan bouwen. Dit huis - het latere 
verpleeghuis - is een ontwerp van 
de Amsterdamse architect François 
J.A. den Tex (1897-1969). Deze in 
1923 aan de Eidgenossische Tech-

nische Hochschule in Zürich afge-
studeerde architect heeft o.a. het in 
1929 gebouwde huis ‘In ’t Groen’ 
aan de Kastanjelaan 2 in Goenekan 
ontworpen en de aula van de begraaf-
plaats Den en Rust te Bilthoven. De 
opdrachtgever voor het ontwerp van 
het huis aan de Kastanjelaan 2 was de 
heer mr. D. Kaars Sypesteyn, werk-
zaam bij de Utrechtse rechtbank.

Tweede Wereldoorlog
In juni 1934 gaf de gemeente Maar-
tensdijk toestemming voor de bouw 
van het houten jachthuis aan de zuid-
zijde van de Beukenburgerlaan. Jhr. 
mr. John E.W. Twiss Quarles van 
Ufford, officier van justitie te Utrecht, 
kwam er met zijn gezin in 1935 
wonen. Tijdens de bezetting was hij 
als commandant van de provinciale 
Orde Dienst actief in het verzet. In 
augustus 1941 is hij door de Duitsers 
gevangen genomen en op 3 mei 1942 
in Sachsenhausen met een nekschot 
om het leven gebracht. Zijn vrouw, 
mevr. Twiss Quarles van Ufford-Kno-
pius, blijft aanvankelijk met haar drie 
kinderen, John, Toon en Loutje, in het 
houten huis wonen. In 1948 besluit 
zij met de kinderen bij haar moeder, 
mevr Knopius, aan de Groenekanse-
weg 137 te gaan wonen. Dit huis is in 
1935 gebouwd. Het houten jachthuis 
aan de Beukenburgerlaan wordt hier-
na in landelijke kranten en vakbladen 
te huur aangeboden.

Verpleeghuis
Het Haagse echtpaar Van Kleef rea-
geert op de advertentie en komt tot 
overeenstemming met mevr. Twiss 
Quarles van Ufford over de huur van 
het huis. Mevrouw Neeltje Jacoba van 
Kleef-van de Wulp, in 1894 geboren, 
wordt herinnerd als een vrouw met 
vier rechter handen. In het houten 
jachthuis begint zij een familiepen-
sion voor hulpbehoevenden. Haar 
moeder, een tante, een aantal reu-
mapatiënten en enkele lichamelijk 
gehandicapten zijn haar eerste pen-
siongasten. Via de voogdijraad trekt 
mevr. Van Kleef een aantal meisjes 
voor de huishouding aan. Dagelijks 
komen er wijkzusters uit De Bilt voor 
de verpleging. De Groenekanse huis-
artsen Buisman en Stoffels verzorgen 
de medische begeleiding van de pen-
siongasten. Spoedig komen er overal 
uit het land meer zorgbehoevende 
gasten naar het jachthuis. In 1967 ver-
blijven er 39 bewoners en wordt er de 
Stichting Verpleeghuis Beukenburg 
in het leven geroepen met mevrouw 
Van Kleef als directeur. In 1972 gaat 
mevr. Van Kleef met pensioen. Het 
verpleeghuis is dikwijls verbouwd en 
uitgebreid. Er wordt elders naar een 
onderkomen gezocht waarbij Hol-
landsche Rading en Nieuwegein de 
revue passeren. Uiteindelijk wordt er 
een nieuw verpleeghuis Snavelenburg 
in Maarssen gebouwd waar de bewo-
ners van Beukenburg op 25 maart 
1996 naar toe verhuizen.

Nieuwe bewoners
Na het vertrek in 1996 van de bewo-
ners naar Snavelenburg worden er 
tijdelijk circa zestig psychogeriatri-
sche patiënten uit Doorn - wegens een 
verbouwing van het verpleeghuis Het 
Zonnehuis - gehuisvest. Na terugkeer 
van deze mensen naar Doorn wordt 
het jachthuis aangepast voor tijdelijke 
opvang van asielzoekers. Hierna is 
het als anti kraak maatregel tijdelijk 
bewoond. 
Navraag bij het kadaster leert dat 
reeds in 2003 een terrein van 2 ha 
en 24 ca groot, inclusief het voor-
malige verpleeghuis, voor 3.650.000 
euro is verkocht. Een bouwaanvraag 
voor de realisatie van drie, 12 meter 
hoge, gebouwen is op 21-7-2007 door 
Burgland projectontwikkeling b.v. te 
Stolwijk bij de gemeente ingediend 
en waarvoor 21 januari jl. een bouw-
vergunning is verleend. Burgland 
heeft inmiddels al bijna twee ton aan 
legeskosten voor deze bouwvergun-
ning aan de gemeente vergoed.

Kiek nou toch
's effe an…

Door Koos Kolenbrander

Het Verloren Huis Mevr. Twiss Quarles van Ufford op een paard voor het houten jachthuis.

Mevrouw Neeltje J. van Kleef neemt in 1972 afscheid als directrice van het 
verpleeghuis. Naast haar de voorzitter van de stichting, pastoor Bakker.

Zeldzame luchtfoto van het in 1925 afgebroken grote huis Beukenburg (uit de 
verzameling van Huib Klaasen). 

Jhr. mr. John E.W. Twiss Quarles van 
Ufford in een uniform van tweede 
luitenant.

Luchtfoto van het houten Jachthuis.

Het huis van mevrouw Knopius aan de Groenekanseweg 137.



Fré Pijpers gaf in De Vierklank van 5 maart een 
boeiend verhaal over de communicatie van gemeen-
tebestuur en publieke functionarissen met de burgers 
hoe dat vroeger was en hoe dat nu verloopt. Als 
gekste voorbeeld van die gewijzigde opstelling - je 
kunt het beter de instelling, mentaliteit van bestuur-
ders noemen - noemt zij zeer terecht de plotselinge 
confrontatie van de Groenekanse bevolking met een 
enorm woonzorgcentrum op de plek van het voor-
malige verpleeghuis Beukenburg. Een gebouw van 
vier woonlagen met een parkeerkelder moet er nu 
komen. Het massale flatgebouw Beukenburg staat in 
een kleinschalig boslandschap in de omgeving van de 
ecologische hoofdstructuur. Op 100 meter van deze 
nieuwbouw ligt een dassenburcht, een zeer bescherm-
de diersoort. Over de totale dassenproblematiek is al 
uitvoerig in De Vierklank geschreven.
Uit dit rampenscenario wijs ik op een ander voorbeeld: 
De gemeente volgt klakkeloos het advies van de wel-
standscommissie op. De welstandscommissie maakt 
opnieuw een fatale fout met dit advies. Een ieder kent 
de misslag van deze commissie bij het een aantal jaren 
geleden gebouwde kantoor Groenekanseweg 246. Een 
bouwvolume dat totaal niet past in het polderland-
schap en een misslag is die nog verergerd wordt door 
het gebruik van bouwmaterialen die mogelijk passend 
zijn in een moderne kantoorwijk maar niet hier. In 
Beukenburg bestaat de gevelbekleding uit aluminium 
vliesgevels, glasplaten emalit in kleur, keramische 
gevelelementen etc. Het zorgcentrum dient er uit te 
zien door materiaalgebruik als een landgoed. Het 
wordt wel een heel vreemd landgoed. 
Het gemeentebestuur Maartensdijk had achteraf spijt 
dat zij zich niet gerealiseerd had dat het genoemde 
kantoor in het geheel niet paste in het landschap en 
besefte te laat dat het niet het advies van de welstands-
commissie had moeten opvolgen. Een schip op het 
strand is een baken in zee. Hopelijk komt dit college 
alsnog door voortschrijdend inzicht op de dwaling 
terug en wordt voorkomen dat we opnieuw opge-
scheept worden met een architectonisch misbaksel.
Dergelijke fouten ontstaan door een gebrek aan com-
municatie met de bevolking; de bevolking niet of te 
laat informeren. De aanvraag voor de bouw van het 
zorgcentrum is 1 augustus 2007 gepubliceerd. Het 
is niet de eerste keer dat een belangrijk project in 
de vakantieperiode wordt gepubliceerd. Het gehele 
bouwproject wordt onder de pet gehouden. In najaar 
2007 stapte ik naar het gemeentehuis om inzage van 
de plannen te vragen. Wordt zeer terughoudend ont-
vangen, moest me maar niet te druk maken want er 
moesten nog politieke beslissingen worden genomen 
en je moest nog maar zien hoe die zouden uitpakken. 
Recent vraag ik inzage van het bestemmingsplan Bui-
tengebied Maartensdijk waarin Beukenburg ligt. Een 
afspraak kon pas over zes dagen gemaakt worden. 
Onbegrijpelijk: je pakt een dergelijk publiek stuk toch 
zo uit de kast en legt het ter inzage van de burger die 
erom vraagt. Pottenkijkers niet gewenst?
Tweemaal zijn in de afgelopen tijd grote vergade-
ringen met de bevolking gehouden over de visie op 
Groenekan waarin allerlei grote ontwikkelingen in de 
toekomst aan de orde kwamen. Waarom niet de kans 
gegrepen om de bevolking op de hoogte te brengen 
van ontwikkelingen op Beukenburg? Waarom nooit 
contact opgenomen met de dorpsraad om deze te 
informeren en hen in het proces mee te nemen? Dit 
college stelde bij haar aantreden dat in de gemeen-
te veel hoogopgeleiden wonen waarop een beroep 
gedaan zou worden en minder op onderzoekbureaus. 
Hiervan is niets terecht gekomen. B&W vraagt zelden 
het advies van de diverse ingestelde adviesraden, de 
dorpsraden etc. De wethouder verklaart dat hij het 
niet nodig vindt een advies te vragen aan de Oude-
renraad. Op een geïsoleerde plek in een bos verstoken 
van openbaar vervoer komen ca. honderd ouderen te 
wonen. Sinds jaren is het landelijk beleid dat bejaar-
den, gehandicapten, revalidanten etc. niet in een 
groot gebouw moeten wonen ver van de bewoonde 
wereld. Ze moeten juist in woonwijken gaan of blij-
ven wonen. Zo vereenzamen zij niet en kunnen nog 
lang hun onafhankelijkheid bewaren. Om die reden 
is in 1996 het verpleeghuis Beukenburg gesloten en 
verhuisd naar Snavelenburg aan de Amsterdamse 
Straatweg in Maarssen midden in het dorp! 
Op de agenda van de raadsvergadering van morgen 27 
maart staat het ‘Informatiebeleid- en beheerplan 2008 

- 2012. Het doel van dit plan is o.a. burgers meer ‘te 
betrekken bij beleid en uitvoering’. Dit moet gebeu-
ren via digitalisering. Hiervoor wordt voor 2008 een 
krediet van 1.070.000 euro gevraagd. Als er niet meer 
bereidheid is om tijdig de bevolking op de hoogte te 
stellen om plannen etc. in computerprogramma’s op 
te nemen wordt de communicatie voor geen eurocent 
verbeterd. 
In de Vierklank van 5 maart jl. stond onder ‘Aanvraag 
Kapvergunning’: het kappen van diverse bomen ten 
behoeve van herinrichting en aanleg toegangsweg met 
parkeerplaatsen voormalig zorgcentrum/asielzoekers-
centrum Beukenburg te Groenekan.
In elke aanvraag van een kapvergunning wordt altijd 
precies vermeld het aantal bomen dat van elke booms-
oort geslachtofferd wordt. Zeer ongebruikelijk wordt 
hier dus geen enkele specificatie gegeven. Als je de 
aanvraag opvraagt, blijkt dat het om 126 bomen gaat 
van 8 verschillende soorten. Van al deze bomen wordt 
ook weer ongebruikelijk alleen de Latijnse botanische 
naam gegeven. Je mag niet verwachten dat een door-
snee burger weet wat bijv. een Quercus robur is. Nu 
dat is de zomereik. Het merendeel van de te kappen 
bomen zijn tachtigjarige eiken duidelijk aangeplant 
bij de bouw van het landhuis in 1935. De kaalslag zal 
veel groter zijn dan het boven genoemde aantal. Op 
het terrein bevinden zich 
sterke jonge bomen waarvan de doorsnee nog te 
gering is dat hiervoor een kapvergunning vereist is. 
Het zijn echter de ideale bomen voor de vernieuwing 
van een bos.
Verwacht mag worden dat als het project doorgaat 
de smalle Beukenburgerlaan verbreed moet worden. 
De bomen staan aan weerszijden vlak op het smalle 
asfalttracé. Moet de weg verbreed worden dan zullen 
dan ook vele bomen daarvoor moeten wijken.
Het lijkt mij dat de riolering, diverse kabels etc uit-
gebreid zullen moeten worden langs de Beukenbur-
gerlaan. Hiervoor zijn grondwerkzaamheden nodig. 
Hoeveel bomen overleven dit niet? 
Noch bij de bouwaanvraag noch bij de kapaanvraag is 
er een grondig onderzoek gedaan wat al deze activitei-
ten betekenen voor de flora en fauna van dit gebied. 
Gewezen werd al op de dassen maar wat betekent 
dit bijv. voor de verschillende soorten vleermuizen 
die zeker in dit gebied zullen voorkomen. In een 
gebied dat grenst aan de ecologische hoofdstructuur 
zou toch een grondig onderzoek moeten plaatsvinden 
wat de effecten van deze grootschalige activiteiten op 
de vele soorten fauna en flora zijn die in dit gebied 
voorkomen.
Het paradoxale is dat de kapvergunning al wordt 
aangevraagd voordat de aanlegvergunning er is. Het 
grootste deel van de bomen moet niet worden gekapt 
voor de bouw van het woongedeelte maar deze 
moeten gekapt worden om hier parkeerplaatsen, een 
nieuwe toegangsweg e.d. te kunnen aanleggen. Voor 
de aanleg van deze infrastructuur is een aanlegvergun-
ning vereist. Deze is nog steeds niet aangevraagd. Het 
is duidelijk een moeilijk probleem in verband met 
de voorschriften. Als deze aanvraag al uiteindelijk 
gepubliceerd wordt en de vergunning toch verleend 
wordt, zullen evenals bij de bouwvergunning tal 
van bezwaarschriften ingediend worden. De kans is 
behoorlijk dat rechtelijke instanties deze vergunnin-
gen zullen vernietigen. Het zou niet de eerste keer 
zijn dat de gemeente door de rechter in het ongelijk 
wordt gesteld.
De bomen zouden dan al lang gekapt kunnen zijn en 
op die kale vlakte mag uiteindelijk niets gebeuren. Om 
dit te voorkomen zou het gemeentebestuur zelf met 
een verklaring moeten komen dat niet gekapt wordt 
aleer de zaak juridisch helder is resp. de gemeenteraad 
zou een motie moeten indienen in die geest.
Al deze bomen moeten gekapt worden volgens de 
gemeentelijke publicatie voor de bouw van een ‘voor-
malig zorgcentrum/asielzoekerscentrum’. Hier is geen 
verhullend taalgebruik maar misleidend taalgebruik. 
Beukenburg is nooit een zorgcentrum geweest. In 
1948 verliet de weduwe Twiss Quarles van Ufford 
haar landhuis om iets verderop te gaan wonen in haar 
villa Groenekanseweg 137. Het landhuis heeft dus al 
zestig jaar die specifieke functie verloren. De familie 
heeft het toen in erfpacht uitgegeven aan een instelling 
die het tot 1996 exploiteerde als een verpleeghuis. Het 
was een verpleeghuis zoals we in de gemeente nu 
de verpleeghuizen De Biltse Hof en het Leendert 

Meeshuis hebben. Bestemd voor chronisch zieken die 
permanente verzorging nodig hebben en daarom niet 
zelfstandig in eigen appartementen kunnen wonen. In 
de verleende bouwvergunning wordt vermeld dat het 
ter plaatse geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied 
Maartensdijk’ van toepassing is met de aanduiding 
‘Landgoed tevens verpleeghuis’. Hier komt noch een 
landhuis noch een verpleeghuis tot stand.
Je kunt niet zo maar een zorgcentrum gelijk stellen 
met een verpleeghuis: dat is even vreemd als je stelt 
dat een fles witte wijn precies hetzelfde is als een fles 
rode wijn.
Hoe dit complex niets te maken heeft met een ver-
pleeghuis blijkt wel uit de berekeningen hoeveel 
parkeerruimte voor de bewoners van dit zorgcentrum 
nodig is. Deze kunnen en mogen nog veelal auto-
rijden. De omvang van het parkeerterrein is hierop 
berekend. Het merendeel van degenen die in een ver-
pleeghuis wonen, kan dat of mag dat niet meer. Een 
aantal zit voor hun eigen veiligheid in een gesloten 
afdeling. De parkeerbehoefte van een inwoner van 
een verpleeghuis is dus vrijwel nul komma nul.
Het is dan ook niet verbazingwekkend dat die oude 
Romein onder zijn Quercus robur gezeten niet meer 
roept: ‘En toch zal Carthago vernietigd worden’ maar 
nu roept: ‘En toch komt op Beukenburg geen woon-
zorgcentrum’.

W. van Schaik, Groenekan

Dat wil ik ‘effe’ kwijt … 
Ingezonden Mededelingen

U hoeft niet verder dan 
Groenekan voor

kopieerpapier
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kassarollen
drumkits
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inktpatronen 
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Sinds 1979 is Evert van Zijtveld 
werkzaam bij Staatsbosbeheer. Daar-
naast had hij tot 2003 ook nog melk-
vee. Nu heeft hij alleen nog wat 
vleeskoeien op zijn bedrijf. Er zijn 
tegenwoordig steeds meer mogelijk-
heden voor agrarische ondernemers 
om nog iets anders te beginnen op 
hun bedrijf. ‘Verbreding van de land-
bouw’ is de term die daarvoor is 
bedacht. Zo ontstaan er in het boe-
renland minicampings, zorgboerde-
rijen, caravanstallingen en ‘bed and 
breakfast’-accommodaties. Allemaal 
bedoeld om boeren de mogelijkheid 
te bieden om naast hun inkomsten uit 
het agrarische bedrijf nog wat extra’s 
te verdienen. De oude varkensschuur 
op het erf van de van Zijtveld’s stond 
al jaren leeg. Het idee ontstond om in 
die schuur een ijsboerderij te begin-
nen. ‘We gaan echt iets ondernemen’, 
zeggen ze samen. ‘We willen vooral 
niet stil blijven staan’. 

Bureaucratisch
Het is wel een hele onderneming om 
een ijsboerderij op te zetten. In 2003 
kwam het idee naar boven toen de 
van Zijtveld’s zich gingen oriënteren 
op de mogelijkheden om iets te gaan 
ontwikkelen op hun terrein. Toen 
Evert datzelfde jaar het plan om in 
de varkensschuur een ijsboerderij te 
beginnen voorlegde aan de gemeente 
De Bilt waren ze daar aanvankelijk 
heel positief. Het paste ook mooi in 
het door de gemeente ontwikkelde 
plan ‘Vitaal platteland’. Te voorbarig 
bleek al gauw. Om hiermee te kunnen 
beginnen moest het bestemmingsplan 
worden gewijzigd. Dat gaat via de 
provincie. Pas in 2007 kwam uitein-
delijk het groene licht. Van Zijtveld 
vindt dat het toch wel heel erg lang 
geduurd heeft en vraagt zich af waar-
om dat nodig is. Hij noemt de gang 
van zaken bureaucratisch en denkt dat 
het geen stimulans is voor mensen die 
iets willen ondernemen in deze tijd. 
Maar uiteindelijk konden ze toch 
beginnen. Ook de gemeente gaf, 
na een haalbaarheidsonderzoek, de 

benodigde vergunning af. De oude 
varkensschuur bleek uiteindelijk niet 
geschikt voor de nieuwe plannen en 
er werd een prachtige nieuwe schuur 
gebouwd, ontworpen door Van Ekris 
uit Maartensdijk, helemaal zoals de 
familie van Zijtveld dat voor ogen 
had. Ze hebben daar een flinke inves-
tering voor moeten doen. 

Strenge controle
De inrichting van de nieuwe ijsboer-
derij is helemaal toegesneden op 
het doel. Er is een ruimte waarin 
de ijsmachine staat en waar ook de 
vrieskasten staan om het ijs in op te 
slaan. In deze ruimte worden ook alle 
grondstoffen bewaard. Daar naast is 
de verkoopruimte met een ijsvitrine 
en tenslotte een ruimte waar de klan-
ten aan tafeltjes hun ijsje kunnen 
opeten. Er is ook een ruim toilet 
aanwezig. 
De eisen die worden gesteld aan de 
bereiding van ijs zijn hoog. Er wordt 
streng gecontroleerd door de waren-
wet. De ijsmakers dragen tijden de 
bereiding van het ijs speciale kleding 
en laarzen. Niemand mag deze ruimte 
zomaar betreden. Aan twee kanten 
van de boerderij komt er een terras 
waar het bij mooi weer goed toeven 

zal zijn. Er is genoeg parkeerruimte 
voor degenen die per auto komen. Het 
bedrijf gaat ‘IJsboerderij ’t Nedereind’ 
heten, net zoals de boerderij waar het 
echtpaar zelf woont. De naam slaat op 
de plek waar de boerderij staat, dat is 
het laagste punt van de polder. Inmid-
dels hebben Evert en Ria les gehad 
in maken van consumptie-ijs. Dat 
is gedaan door medewerkers van de 
firma Bakker en Kok, de leverancier 
van de ijsmachine en de ingrediënten 
voor het maken van ijs.

Locale producten
De van Zijtveld’s zullen straks sor-
betijs en roomijs in verschillende 
smaken aanbieden. De melk voor 
het roomijs komt van zuivelboerderij 
‘Boom en Bos’ uit Groenekan en het 
fruit voor het sorbetijs uit de eigen 
tuin. Allemaal locale producten dus. 
Kleine ijsjes, grote ijsjes en mooi 
opgemaakte ijscoupes zitten in het 
assortiment, natuurlijk met slagroom. 
Maar een hele of halve liter ijs in een 
bak zal men ook kunnen meenemen. 
De van Zijtveld's hebben er duidelijk 
zin. Ze hopen op veel mooi en warm 
weer. Dat maakt de mensen dorstig en 
dan gaat een lekker ijsje er altijd wel 
in. Zelf zijn ze ook gek op ijs.

Ambachtelijk ijs aan de Kerkdijk 
door Martijn Nekkers

Evert en Ria van Zijtveld zijn een ondernemend stel. Op 2 april openen zij hun ‘IJsboerderij ’t Nedereind’ 
aan de Kerkdijk 141 in Westbroek. Vanaf die dag kan iedereen, die van lekker ijs houdt daar van  

11.00 tot en met 16.00 uur op woensdag t/m zaterdag terecht. De ijsboerderij is open in de maanden  
april tot en met september want ijs is natuurlijk een seizoenproduct. De familie van Zijtveld mikt  

met hun onderneming op de vele fietsers en wandelaars die in het seizoen over de Kerkdijk trekken  
maar natuurlijk ook op klanten uit de wijde omtrek.

Evert en Ria van Zijtveld aan het werk bij de ijsmachine.

IJsboerderij ’t Nedereind wacht op de klanten.

Bezorging Lage Vuursche in gevaar
door Kees Pijpers

Er ligt een groot probleem in Lage 
Vuursche, dat door bewoners kan 
worden opgelost. Iris de Boer die 
De Vierklank bezorgt, moet daarmee 
vanaf 1 april a.s. helaas stoppen en 
dat is geen 1 aprilmop. Het komt 
door de hoeveelheid huiswerk van 
school. Ze vindt het zelf ook spij-
tig want de mensen lezen de krant 
graag. Met haar dertien jaar kan ze 
het heel goed duidelijk maken. Ze 
zit op het Griftland College in Soest. 
Eerste klas HAVO-VWO en heeft 
net haar rapport ontvangen met cijfers om jaloers op te worden. Haar ouders 
zijn daar trots op. Volleybal is haar sport en ze speelt klarinet. ‘Het lijkt haar 
leuk om kleuterjuf te worden maar dat kan nog veranderen’, zegt ze. Thuis 
aan tafel vertelt zij over haar werk voor De Vierklank.

Je verdient ermee
‘Ik heb nu één jaar lang de krant bezorgd. Elke woensdag zijn dat honderd 
zeventig kranten. Ja, dat zijn er heel wat voor dit dorp, maar weet je, dat 
komt door de campings en het Verpleeghuis Sint Elisabeth. Dat doe ik alle-
maal op de fiets want behalve in het dorp liggen er ook nog huizen in de 
omgeving. Ook in het bos, maar dan helpt mijn vader vaak. Het is leuk werk 
en je verdient ermee. Het ging altijd goed. Ik heb met bezorgen nooit pro-
blemen gehad. Nee, zelfs geen lekke band. Maar ja, ik heb heel veel huis-
werk en dat blijft de komende vijf of zes jaar zo. Ik moet echt stoppen met 
bezorgen. Ik kan het er niet meer bij doen. Ik vind het jammer hoor. Ik ben 
wel aan het denken wie het van mij kan overnemen 
en mijn ouders doen 
dat ook. Als ik een idee 
heb wie dat zou kun-
nen doen dan zal ik het 
zeker vragen.’

Iris de Boer hoopt, dat iemand de 
bezorging van De Vierklank van 
haar wil overnemen.

WIE WIL
De Vierklank 

in Lage Vuursche bezorgen?

Bel naar 0346-211992 

voor aanmelding of meer informatie.

In het kader van de Vastenactie 2008 
heeft de Sint Maartenparochie uit 
Maartensdijk er voor gekozen de 
Stichting Tsunami weeskinderen Sri 
Lanka te ondersteunen. Deze stich-
ting heeft de zorg op zich geno-
men van 1124 weeskinderen en stelt 
zich, onder andere, ten doel om deze 
slachtoffers van de Tsunami tot hun 
18e verjaardag te onderhouden. De 
pleeggezinnen zijn vrienden, familie 
en kennissen van de kinderen. Zo 
blijven zij in een voor hen vertrouwde 
omgeving. 
De opvang en scholing kost 35 euro 
per maand per kind. Op een spaar-
rekening wordt per kind 5 euro per 
maand gestort. Dit bedrag valt op 
de 18e verjaardag vrij. U kunt meer 
lezen over het goede werk dat door 

de stichting wordt verricht op www.
tsunamiweeskinderen.nl  
Binnen de parochie zijn er verschil-
lende acties geweest om geld in te 
zamelen. Ook het jeugdkoor ‘Ster-
retjes van Sint Maarten’ wilde graag 
voor deze leeftijdsgenootjes aan de 
slag gaan. Dus wat doe je dan als 
koor….. Je neemt een cd op! De 
drie liedjes die op deze cd ten geho-
re worden gebracht zijn geschreven 
door Gijsbert van der Linden. Mar-
jon Braas is de dirigente. Gijsbert is 
bij het koor betrokken als muzikaal 
begeleider. Tevens is hij het creatieve 
brein als componist. 
Eén liedje is speciaal voor deze actie 
geschreven. In het lied ‘Veilig achter 
dijken’ doen de kinderen een oproep 
om hun leeftijdsgenoten in Sri Lanka 

te helpen:  ‘Laat hun wereld ook de 
onze zijn’. Wij zitten dan wel veilig 
achter onze bekende dijken, maar 
ook aan hen moeten wij veiligheid 
bieden.
Meer over de ‘Sterretjes van Sint 
Maarten’ kunt u lezen op www.sint-
maartenmaartensdijk.nl.
De cd ‘Veilig achter dijken’ ligt vanaf 
deze week bij de Primera en de DIO 
Van Rossum, beiden in Maartensdijk, 
op de toonbank voor de verkoop. 
De kosten bedragen slechts 5 euro. 
Omdat verschillende sponsoren de 
produktiekosten voor hun rekening 
hebben genomen, komt 100% van de 
opbrengst ten goede aan de stichting. 
Met de aankoop van de cd kan een 
kind in Sri Lanka  5 dagen worden 
verzorgd.

Kinderen zingen voor weeskinderen
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 Bekendmakingen burgemeester en wethouders

Werk in uitvoering
De komende week zijn de volgende werken in uitvoering in de gemeente De Bilt:
•	 	Bilthoven:	aanbrengen	bergbezinkbassin	Boslaan,	tot	half	mei	2008;
•	 	Bilthoven:	bouwrijp	maken	Park	Brandenburg;
•	 	Bilthoven:	inrichten	voorterrein	Combibad	Brandenburg,	tot	half	april	2008;
•	 	De	Bilt:	herbestraten	trottoirs	noordelijk	deel	wijk	Weltevreden:	tot	eind	maart	2008;
•	 	De	Bilt:	renoveren	vaste	plantenborders	Utrechtseweg	thv	Van	Boetzelaerpark	en	beplan-
tingsvak	in	de	hoek	Utrechtseweg	en	Kerklaan:	tot	half	april	2008;	

•	 	Maartensdijk:	bouwrijp	maken	woormalige	gemeentewerf	Maartensdijk;

•	 	Maartensdijk:	vervangen	riolering	Willem	de	Zwijgerlaan	(start	17	maart):	tot	half	april	2008.

Vergunningen, Toezicht en Onder-
steuning

Aanvragen	 om	 vergunning	 (arti-
kel	41	Woningwet)	voor:

Reguliere bouwaanvraag
•		Hollandsche	 Rading,	 Binckhorst-

laan 4, veranderen dakbedekking;
•		Hollandsche	 Rading,	 Graaf	 Floris	

V weg 32, plaatsen kapschuur;
•		Maartensdijk,	Dorpsweg	6,	vergro-

ten schuur;
•		Maartensdijk,	Koningin	Wilhelmi-

naweg 5, oprichten dakkapel;
•		Westbroek,	Kooijdijk	34,	verande-
ren	schuur	tot	kinderdagverblijf.

Lichte	bouwaanvraag
•		Hollandsche	 Rading,	 Sparrenlaan	
3,	plaatsen	dakkapel.

Sloopaanvraag
•		Maartensdijk,	 Nachtegaallaan	 36,	

slopen asbesthoudende leien van 
beide	dakpyramides.

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

Vrijstellingsverzoeken
Soms	 is	 op	 grond	 van	 de	 Wet	 op	
de	 Ruimtelijke	 Ordening	 vrijstel-
ling van het bestemmingsplan nodig 
voor met het bouwplan kan worden 
ingestemd.	Als	dat	zo	 is,	dan	wordt	
dat bekend gemaakt onder de rubriek 
‘vrijstellingen’.

Vrijstellingen
Overeenkomstig het bepaalde in 
artikel	19a,	lid	4	van	de	Wet	op	de	
Ruimtelijke	Ordening	maken	burge-
meester en wethouders  van gemeen-
te	 De	 Bilt	 bekend	 dat	 bij	 afdeling	
Vergunningen, Toezicht en Onder-

steuning gedurende zes weken voor 
iedereen ter inzage liggen de verzoe-
ken	om	vrijstelling	als	bedoeld	in:

artikel	 19	 lid	 3 van de wet op de 
Ruimtelijke	Ordening	voor:
•		Westbroek,	Dr.Welfferweg	2,	plaat-

sen brug

De	 termijn	 van	 terinzagelegging	
start	de	dag	na	de	publicatie.	Gedu-
rende	 de	 termijn	 van	 terinzageleg-
ging	 kan	 iedereen	 zijn	 zienswijze	
tegen	 het	 voornemen	 om	 vrijstel-
ling te verlenen naar voren bren-
gen	bij	burgemeester	en	wethouders	
van	gemeente	De	Bilt	(Postbus	300,	
3720	AH	Bilthoven).

Verleende	bouwvergunningen
•		Groenekan,	 Lindenlaan	 1,	 uitbrei-
den	woning	(18-3-2008);

•		Maartensdijk,	Dorpsweg	117,	bou-
wen	veeschuilhok	(12-3-2008);

•		Maartensdijk,	 Industrieweg	 32,	
veranderen voorgevelpuien show-
room	(14-3-2008);

•		Maartensdijk,	voormalige	gemeen-
tewerf,	 oprichten	 26	woningen	 en	
20 appartementen 

	 (14-3-2008)
Verleende	Bouwvergunning	1e	fase
•		Groenekan,	 Nieuwe	 Weteringse-

weg 140, geheel vernieuwen 
woning	en	bijgebouw	(12-3-2008).

Vindt u dat u door één van de 
bovenstaande besluiten rechtstreeks 
in	 uw	 belang	 bent	 getroffen?	 Dan	
kunt	 u	 op	 grond	 van	 de	Algemene	
wet bestuursrecht een gemotiveerd 
bezwaarschrift	 indienen	 bij	 het	 col-
lege	 van	 B&W.	 U	 moet	 dat	 doen	
binnen zes weken van de dag na 
de	 verzenddatum	 (=datum	 achter	
de	 verleende	 vergunning)	 van	 het	
besluit.	Ook	al	dient	u	een	bezwaar-
schrift	in,	dan	mag	toch	van	de	ver-
leende vergunning gebruik worden 
gemaakt.	Als	u	dat	wilt	voorkomen,	
dan	kunt	u	tegelijk	met	het	indienen	
van	 een	 bezwaarschrift	 een	 voorlo-
pige	 voorziening	 aanvragen	 bij	 de	
voorzieningenrechter van de recht-
bank,	 sector	 Bestuursrecht,	 Postbus	
13023,	 3507	 LA	 Utrecht.	 U	 moet	
voor	een	dergelijke	voorziening	grif-
fierecht	betalen.	Voor	meer	informa-
tie over de hoogte daarvan kunt u 
contact	opnemen	met	de	griffier	van	
de	rechtbank.

Wilt	 u	 bouw-	 of	 bestemmings-
planinformatie,	 maak	 dan	 een	
afspraak	met	de	afdeling	Vergun-
ningen	 toezicht	 en	 ondersteuning	
op	 werkdagen	 van	 8.30	 uur	 tot	
12.30	 uur	 en	 op	 dinsdagen	 ook	
van	15.00	–	19.00	uur	via	telefoon-
nummer	(030)	228	94	11.	Voor	ter	
inzage liggende stukken en overi-
ge	informatie	(geen	bestemmings-
plan)	 kunt	 u	 zonder	 afspraak	 op	
bovengenoemde	 openingstijden	
bij	ons	langskomen.

Openbare kennisgeving kapvergun-
ning

Het	 college	 van	 burgemeester	 en	
wethouders	 van	 gemeente	 De	 Bilt	
heeft	op	basis	van	artikel	4.3.2. van 
de	 Algemene	 plaatselijke	 verorde-
ning	 2007	 gemeente	 De	 Bilt	 een	
kapvergunning	verleend	voor:

Maartensdijk:
•		1	 inlandse	 eik,	 Dierenriem	 7	
(20-3-2008).																		

Hollandsche	Rading:
•		1	paardekastanje	(noodkap),	Tolak-
kerweg	114	(20-3-2008);

•		1	conifeer,	Graaf	Floris	V	weg	3a	
(20-3-2008).

Een	 afschrift	 van	 deze	 kapvergun-
ningen ligt gedurende zes weken, 
na verzending aan de aanvrager 
(de	 verzenddatum	 staat	 achter	 de	
verleende	 vergunning),	 ter	 inzage	
bij	 de	 afdeling	Vergunningen,	 Toe-
zicht	 en	Ondersteuning.	 Inzage	van	
kapvergunningen	 is	 mogelijk	 op	
werkdagen.	Dit	kan	na	 telefonische	
afspraak	 op	 telefoonnummer	 (030)	
228	95	21.
Belanghebbenden	 die	 door	 deze	
kapvergunningen rechtstreeks in hun 
belang	zijn	getroffen,	kunnen	binnen	
zes weken na de verzenddatum van 
de	kapvergunning	een	schriftelijk	en	
gemotiveerd	 bezwaarschrift	 indie-
nen	bij	het	college	van	burgemeester	
en wethouders van de gemeente De 
Bilt,	Postbus	300,	3720	AH	Biltho-
ven.

Wet	Milieubeheer

Burgemeester	en	wethouders	van	De	
Bilt	maken	bekend	dat	de	volgende 
melding	8.40	 (Algemene	maatregel	
van	Bestuur)	is	binnen	gekomen:

Aanvrager:	A.A.	Zweistra
Inrichting:	Zweistra,	slagerij	
Adres:	Maertensplein	18,	Maartens-
dijk
Omschrijving: uitbreiden van een 
slagerij	(uitgevoerd	01-01-2008).
Betreft:	het	Activiteitenbesluit	mili-
eubeheer.	

Tegen deze melding staat géén 
beroep	 open	 volgens	 de	 Wet	 mili-
eubeheer.

U kunt de melding inzien van 
31 maart tot 14 april 2008 in het 
gemeentehuis	van	8.30	tot	12.30	uur	
(of	volgens	afspraak).

Bilthoven, 26 maart 2008

Milieuklachten 
Voor	 milieuklachten	 over	 bedrijven	
kunt	 u	 tijdens	 kantooruren	 terecht	 bij	
gemeente	De	Bilt,	T	 (030)	 228	 94	 11.	
Buiten	 kantooruren	 kunt	 u	 voor	 deze	
en	overige	milieuklachten	terecht	bij	de	
politie	Binnensticht,	T	0900	8844,	of	de	
milieuklachtentelefoon	 van	 de	 Provin-
cie	Utrecht,	T	0800	02	25	510	(24	uur	
per	dag	bereikbaar).

Wet Milieubeheer

Vergunning, Toezicht en 
Ondersteuning
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Openbare kennisgeving 
kapvergunning

Raad vergadert 
op	donderdag	27	maart

De	 raad	 van	 de	 gemeente	 de	 Bilt	 vergadert	 op	 donderdag	 27	 maart	 in	 de	
nieuwe	 raadzaal	 van	 het	 gemeentehuis	 in	 Bilthoven.	 Deze	 vergadering	 is	
openbaar	en	begint	om	20.00	uur.

Agenda
1.	 Vaststelling	agenda	raad	
2.	 Vragenuurtje	raadsleden
3.	 Vaststelling	notulen	21	februari	2008
4.	 Lijst	ingekomen	stukken
5.	 Spreekrecht	burgers	
Voorstellen
6.	 Vaststellen	Nota	Economisch	Beleid	2020
7.	 Vaststellen	Informatiebeleid	en	beheerplan	2008-2012
8.	 Voortgang	deelproject	Stationsgebied	te	Bilthoven
9.	 Rondvraag
10.	 	Vaststellen	2e	wijziging	Algemene	Plaatselijke	Verordening
11.	 	Kredietvoorstel	voor	huisvesting	voorschool	Jan	Ligthartschool	te	Biltho-

ven
12.	 Vaststellen	Nota	integraal	beheer	openbare	ruimte
13.	 Verzamelvoorstel	vaststellen	begrotingswijzigingen

Toelichting	raadsagenda:
Agendapunten	 1	 t/m	 9	 zijn	 bespreekpunten,	 agendapunten	 10	 t/m	 13	 zijn	
zogenoemde	hamerstukken:	daarover	vindt	 in	principe	geen	nadere	bespre-
king	plaats.	
Met	 betrekking	 tot	 agendapunt	 5	 “spreekrecht	 burgers”:	 op	 grond	 van	 het	
Reglement	van	orde	voor	de	vergaderingen	van	de	gemeenteraad	bestaat	er	
geen spreekrecht ten aanzien van onderwerpen op de agenda waarover in een 
commissievergadering	gesproken	kon	worden.	Dit	geldt	met	betrekking	tot	de	
onder	6	t/m	8	en	10	t/m	12		geagendeerde	onderwerpen.	Deze	onderwerpen	
zijn	besproken	in	de	commissievergaderingen	Openbare	Ruimte	en	Burger	&	
Bestuur	van	13	maart	2008.	Het	vorengaande	geldt	tevens	voor	de	onderwer-
pen	onder	de	streep,	welke	onderwerpen	als	hamerstukken	zijn	geagendeerd.

Ter inzage legging:
De	raadsagenda	en	de	achterliggende	stukken	zijn	via	de	gemeentelijke	web-
site	 te	 raadplegen	 (www.debilt.nl,	 doorklikken	 op	 Bestuur	 en	 Organisatie,	
vergaderkalender	en	dan	de	datum	van	de	vergadering).	De	raadsagenda	ligt	
ter	 inzage	 in	 het	 gemeentehuis	 (informatiebalie),	 de	Openbare	 bibliotheek,	
winkelcentrum	De	Kwinkelier	te	Bilthoven,	de	bibliotheek,	Alfred	Nobellaan	
te	De	Bilt	en	de	bibliotheek	 in	de	Vierstee	 te	Maartensdijk,	het	servicepunt	
te	Maartensdijk,	woon-,	zorg-	en	dienstencentrum	Dijckstate	te	Maartensdijk,	
VVSO	WVT	aan	de	Talinglaan	te	Bilthoven,	Buurthuis	’t	Hoekie	aan	de	Prof.	
dr.	T.M.C.	Asserweg	te	De	Bilt,	Stichting	Welzijn	Ouderen	aan	de	Jasmijn-
straat	te	De	Bilt.	De	bijlagen	bij	de	raadsvoorstellen	liggen	alleen	ter	inzage	
in	het	fractiehuis.

Wegafsluiting	Planetenbaan	op	
woensdag	2	april	2008

In	 verband	 met	 het	 Streettennis	 project	 wordt	 op	 woensdag	 2	 april	 van	
13:30	 tot	 16:30	 uur	 de	 Planetenbaan	 ter	 hoogte	 van	 het	 winkelcentrum	
afgesloten	voor	het	verkeer.

De	VrijeTijdMarkt	2008
Deze	wordt	gehouden	op	zaterdag	6	september	om	en	nabij	het	winkelcen-
trum	Planetenbaan	te	Bilthoven.	De	VrijeTijdMarkt	biedt	organisaties	uit	de	
gemeente	De	Bilt	een	unieke	gelegenheid	om	hun	activiteiten	te	presenteren	
aan	een	breed	lokaal	publiek.		Een	groot	aantal	organisaties	heeft	onlangs	een	
brief	met	een	aanmeldingsformulier	ontvangen.	Heeft	u	geen	brief	ontvangen	
maar	uw	organisatie	wil	wel	deelnemen	aan	de	VrijeTijdMarkt	neemt	u	dan	
contact	op	met	Joke	van	Kessel	via	telefoonnummer	(030)	228	96	18,	e-mail:	
kesselj@debilt.nl	of	kijk	voor	meer	informatie	op	www.vrijetijdmarktdebilt.
nl.	Tot	ziens	op	de	VrijeTijdMarkt	2008!
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Agenda Wijkservicecentra
26 maart - 2 april:

BoodschappenPlusBus (rijdt voor Maartensdijk en voor De Bilt West)
Begeleid boodschappen doen (ook rolstoel) 
•	 	Donderdag	27	maart:	ochtend	Kwinkelier	en	middag	Maertensplein
•	 	Vrijdag	28	maart:	markt	Planetenbaan
•	 	Vrijdag	28	maart:	Indonesische	middag	en	avond	in	Dijckstate.
•	 	Informatie	via	de	helpdesks.

Wijkservicecentrum MENS Maartensdijk, Tel: (0346) 21 41 61.
Locatie:	Dijckstate,	Maertensplein	96,	3738	GR	Maartensdijk
Wijkprojectleider:	Hilde	Evers,	telefoon:	(030)	220	34	90	of	06	48	64	19	
90,	e-mail:	h.evers@mensdebilt.nl	

Helpdesk Wonen, Welzijn, Zorg: 
Openingstijden:	maandag,	dinsdag,	donderdag,	vrijdag	van	09.00	tot	15.00	
uur.	Telefoon	Helpdesk:	(0346)	21	10	55.

Spreekuren
•	 	dinsdag	van	09.30	tot	10.30	uur:	adviseur	wonen,	welzijn,	zorg
•	 	woensdag	 van	 09.00	 tot	 09.30	 uur:	 telefonisch	 spreekuur:	  
(0346)	21	41	61.

Activiteiten
Open inloop:		maandag	t/m	zaterdagochtend,	10.00	tot	11.45	uur	en	14.00	

tot	16.30	uur.
Enkele activiteiten in de inloop:		Elke	maandagmiddag	bridge;	er	staat	ook	

een	biljart.

Internetcafé:		maandag	t/m	zaterdagochtend,	10.00	tot	11.45	uur	en	14.00	
tot	16.30	uur	

Voor gratis hulp bij het Internetten:	bel	de	Helpdesk	voor	een	afspraak.

Restaurant Dijckstate
Altijd	keuze	uit	drie	menu’s.
maandag	t/m	zondag	12.00	-	13.30	uur.
maandag	t/m	vrijdag	17.00	–	18.30	uur.

Wijkservicecentrum MENS De Bilt West, Tel: (030) 221 75 50.
Locatie:	Buurthuis	’t	Hoekie,	Prof.	Dr.	T.M.C.	Asserweg	2	–	3731	KX	De	
Bilt	 Telefoonnummer:(030)	 221	 75	 50.	 wijkprojectleider	 Patty	 van	 Ziel,	
telefoon	(030)	220	17	02	of	06	29	45	82	43.	e-mail:	p.vanziel@mensdebilt.
nl

Helpdesk Wonen, Welzijn, Zorg 
Openingstijden:	 maandag	 t/m	 vrijdag	 van	 9.00	 tot	 12.30	 uur.	 Telefoon	
Helpdesk:	(030)	221	75	50.

Spreekuren
•	 	Maandag	van	13	tot	16	uur	Wijkwinkel	open	inloop.
•	 	Dinsdag	van	13	tot	16	uur	Wijkwinkel	volgens	afspraak.
•	 	Woensdag	van	13	tot	16	uur	Wijkwinkel	open	inloop.
•	 	Donderdag	van	11	tot	12	uur	Lia	Hottinga	(Vitras,	Algemeen	Maatschap-
pelijk	werk).

•	 	Donderdag	van	14	tot	16	uur	Anke	Vergeer	(Trefpunt	/	Kwintes).	
•	 	Vrijdag	van	13	tot	16	uur	Wijkwinkel	volgens	afspraak.

Activiteiten
•	 	Donderdag	27	maart	vanaf	20	uur	klaverjassen.
•	 	Vrijdag	28	maart	vanaf	20	uur	bingo.
•	 	Maandag	31	maart	in	de	ochtend	yogalessen.
•	 	Maandag	31	maart	van	13	tot	15	uur	workshop	mozaïek.
•	 	Dinsdag	1	april	van	13.30	tot	14.30	uur	sport	voor	vrouwen.
•	 	Dinsdag	1	april	van	19.30	tot	23	uur	gezelligheidsbridge.
•	 	Woensdag	2	april	in	de	ochtend	yogalessen.
•	 	Woensdag	 2	 april	 van	 9.30	 tot	 11.30	 uur	 spelinloop	 voor	moeders	met	
kinderen	van	1,5	tot	4	jaar.	

•	 	Woensdag	26	maart	van	13	tot	16	uur	Woeki	–	activiteiten	voor	kinderen	
van	6	tot	12	jaar.

•	 	Zondag	30	maart	vanaf	18	uur	Eetcafe	(Surinaams).
•	 	Internetcafé:	maandag	en	vrijdagmiddag	van	15	tot	17	uur	(geen	begelei-
ding)	Voor	iedereen	van	18	jaar	en	ouder.

MENS is een samenwerkingsproject wonen, welzijn, zorg van 
Buurtwerk De Bilt, De Bilthuysen, Cordaan/Dijckstate, 

Gemeente De Bilt, Kwintes, Provincie Utrecht, SWO De Zes Kernen, 
Reinaerde, Vitras, Woonstichting SSW.

WOZ-herwaardering
In	het	hele	 land	zijn	 alle	onroerende	
zaken	 opnieuw	 getaxeerd.	 Dat	 geldt	
ook	 voor	 alle	 onroerende	 zaken	 in	
onze	 gemeente.	 Het	 gaat	 hierbij	 om	
de	waarde	van	woningen,	bedrijfspan-
den	en	grond,	de	zogenaamde	WOZ-
waarde.	 Deze	 waarde	 is	 van	 belang	
voor	 de	 onroerendezaakbelastingen	
(OZB),	 het	 eigenwoningforfait	 (voor	
de	 inkomstenbelasting)	 en	 de	water-
schapsbelasting	 ‘omslag	 gebouwd’.	
De	vorige	waarde	gold	voor	het	 jaar	
2007	(met	waardepeildatum	1	januari	
2005).	De	nieuwe	waarde	geldt	voor	
het	 jaar	 2008	 (met	 waardepeildatum	
1	 januari	 2007).	 De	 WOZ-waarde	
wordt	 vanaf	 nu	 jaarlijks	 vastgesteld,	
met	 als	 waardepeildatum	 1	 januari	
van	 het	 voorgaande	 jaar.	 De	 nieuwe	
WOZ-waarde	is	vermeld	op	uw	aan-
slag	gemeentelijke	belastingen.

Nagenoeg alle woningen in gemeen-
te De Bilt zijn tussen 2005 en 2007 
in waarde gestegen.	
Voor	 de	 meeste	 woningen	 ligt	 deze	
waardestijging	 tussen	 de	 5	 en	 15%.	
Omdat	 de	 waardestijging	 van	 de	
onroerende	 zaken	 hoger	 is	 dan	 de	
stijging	van	de	OZB-opbrengst	(2%),	
is	 het	 OZB-tarief	 voor	 woningen	 in	
2008	 verlaagd.	 Toch	 kan	 de	 aanslag	
OZB	 voor	 u	 hoger	 uitpakken	 dan	
vorig	 jaar.	 Dat	 komt	 dan	 omdat	 de	
waarde	van	uw	pand	meer	dan	gemid-
deld	is	toegenomen.

WOZ-loket op www.debilt.nl                                                                                                                                     
Op	 de	 aanslag	 gemeentelijke	 belas-

tingen	 kunt	 u	 als	 eigenaar	 van	 een	
woning	 zien	 wat	 de	 taxatiewaarde	
van	uw	pand	is.	Op	de	website	van	de	
gemeente	De	Bilt	kunt	u	zien	hoe	de	
taxatie	 van	 uw	 pand	 is	 opgebouwd.	
Ga	 hiervoor	 naar	 de	website	 van	 de	
gemeente	De	Bilt,	www.debilt.nl.	Om	
via	het	WOZ-loket	gegevens	te	raad-
plegen	en	wijzigingen	door	te	geven,	
heeft	u	een	DigiD	code	nodig.	Als	u	
deze	nog	niet	heeft,	kunt	u	deze	via	de	
gemeentelijke	website	aanvragen.	
Van de meeste panden is het ook 
mogelijk	een	zogenaamde	cyclorama,	
een	 360°	 panoramafoto,	 te	 bekijken.	
Wanneer	 u	 onjuistheden	 aantreft	 in	
het	 taxatieverslag,	 dan	 kunt	 u	 dat	
via	 dit	 WOZ-loket	 doorgeven.	 Let	
op:	 bezwaar	 maken	 tegen	 de	WOZ-
beschikking	 is	 niet	 mogelijk	 via	 dit	
digitale	 loket.	Dit	kan	alleen	via	een	
brief	 waarin	 u	 uw	 bezwaren	 moti-
veert.											

Wanneer ontvangt u de belasting-
aanslag 2008?
De	 aanslagen	 worden	 verzonden	 op	
27	 maart	 2008	 en	 hebben	 een	 dag-
tekening	van	31	maart	 2008.	Bij	 het	
aanslagbiljet	 zijn	 een	 toelichting	 en	
een	reactieformulier	gevoegd.

Belangrijke wijzigingen voor 2008 
in het kort: 
	•	 	voor	2008	geldt	een	nieuwe	WOZ-

waarde;	
•	 	de	 geraamde	 opbrengst	 van	 het	

rioolrecht	 2008	 is	 met	 10%	 ver-
hoogd.	

•	 	Verder	 zijn	 de	 waterverbruiks-

klassen	 aangepast.	 Op	 basis	 van	
de	 vorige	 waterverbruiksklassen	
betaalden	 gebruikers	 die	 op	 jaar-
basis	minder	dan	26	m3	water	ver-
bruikten	 geen	 rioolrecht	 en	 werd	
geen onderscheid gemaakt tussen 
éénpersoons-	 en	 meerpersoons-
huishoudens.	 Beide	 groepen	 vie-
len	normaal	gesproken	in	dezelfde	
waterverbruiksklasse	 (26-300m3).	
In	de	Verordening	rioolrecht	2008	
is	een	verfijning	van	de	waterver-
bruiksklassen	 aangebracht.	 Hier-
door	gaat	iedere	gebruiker	van	het	
rioolstelsel	 hieraan	 meebetalen,	
wordt	 (indirect)	 rekening	 gehou-
den	met	de	gezinsgrootte	en	wordt	
aangemoedigd	 tot	 een	 bewuster	
waterverbruik.	 Op	 deze	 manier	
wordt	ook	het	principe	“de	vervui-
ler	betaalt”	beter	toegepast;	

•	 	de	tarieven	van	de	afvalstoffenhef-
fing	zijn	dit	jaar	verlaagd	met	circa	
1,5%.

Heeft u nog vragen?
Dan	 kunt	 u	 ons	 gerust	 bellen,	 tele-
foonnummer	(030)	228	94	11.

Stelt	 u	 uw	 vraag	 liever	 per	 e-mail?	
Dat	kan.	Gebruikt	u	dan	het	volgende	
e-mail	adres:		belastingen@debilt.nl

U	kunt	ons	natuurlijk	ook	bezoeken,	
op	werkdagen	tussen	8:30	en	12:30.

Gemeentelijke belastingen 2008
Eind maart 2008 ontvangt u de aanslag gemeentelijke belastingen 2008. 

Hierover willen wij u graag informeren.    

TARIEVEN 2008
De	gemeenteraad	heeft	op	20	december	2007	de	 tarieven	van	de	diverse	
gemeentelijke	belastingen		voor	2008	als	volgt	vastgesteld.

Onroerendezaakbelastingen
De	tarieven	zijn	per	volle	(WOZ)waarde-eenheid	van	€	2.500,00:
 Woningen Niet-woningen
Gebruiker	 €	0,00	 €	3,20			(was	€	3,20)
Eigenaar	 €	2,22			(was	€	2,33)	 €	3,99			(was	€	3,99)

Rioolrecht
0	tot	en	met	50	m3	waterverbruik	 €	124,80			(nieuwe	schaal)
51	tot	en	met	150	m3	waterverbruik	 €	169,80			(was	€	165,00)
151	tot	en	met	300	m3	waterverbruik	 €	237,00			(was	€	165,00)
301	tot	en	met	500	m3	waterverbruik				 €	303,00			(was	€	276,00)
501	tot	en	met	1000	m3	waterverbruik				 €	606,00			(was	€	552,00)

De	tarieven	behorend	bij	een	waterverbruik	van	meer	dan	1000	m3	per	jaar	
kunt	u	opvragen	bij	de	unit	Belastingen.

Afvalstoffenheffing
voor	een	éénpersoonshuishouden	 €	160,20			(was	€	162,00)	
voor	een	meerpersoonshuishouden	 €	280,20			(was	€	285,00)	

Hondenbelasting
eerste	hond	 €			72,00			(was	€			70,20)
voor	elke	volgende	hond	 €	144,00			(was	€	140,40)
kenneltarief	 €	288,00			(was	€	280,80)

U	bent	verplicht	aangifte	te	doen	als	u	houder	van	één	of	meerdere	hond(en)	
wordt.

Bewonersoverleg 

Wijk- en Dorpsgericht 

Werken  

Hollandsche Rading

Maandag	31	maart	om	20.30	uur	in	
het	tijdelijk	dorpshuis

Agenda
1.			Opening	 en	 eventuele	 medede-

lingen
2.			Concept	verslag	bijeenkomst	28	

november	2007	
3.			Ingekomen/verzonden	stukken	
4.			Voortgang	diverse	punten	aktie-

lijst	2008	
5.			Stand	 van	 zaken	 Projectplan	

Dorpshuis 
6.			Ontwikkelingen	Tolakkerweg	
7.			Plan	Ter	Sype
8.			Rondvraag	en	sluiting.
 
Deze	 vergadering	 van	 het	 dorps-
overleg	 Hollandsche	 Rading	 is	
openbaar.	 Inwoners	 van	 Holland-
sche	Rading	die	een	inbreng	willen	
hebben	bij	een	bepaald	agendapunt,	
kunnen	dat	melden	bij	het	secretari-
aat	van	het	bewonersoverleg		wdw-
hollandscherading@gmail.com	 tel	
(035)	 577	 19	 97	 of	 (035)	 577	 18	
39	 of	 bij	 de	wijkcontactambtenaar	
Annemieke	Vos	(VosA@debilt.nl).	

Vervolg op pagina 12
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Vervolg van pagina 11
Mededeling: Het gemeentenieuws is volledig in deze rubriek opgeno-

men. Alleen voor de bekendmakingen en vergunningen is een selectie 

opgenomen, waarbij in ieder geval alle informatie over de dorpsker-

nen wordt vermeld. Volledige vermelding van de bekendmakingen 

voor de kernen De Bilt en Bilthoven staan wekelijks in de BiltBuis/

BBC en op de website van de gemeente De Bilt www.debilt.nl.

De brandweer heeft in het recente 
verleden ongelukken meegemaakt, 
doordat mensen tijdens een brand 
hun woning niet goed konden ver-
laten. Om dit te voorkomen start 
de gemeente De Bilt het project 
Woningaanpassingen en Brandvei-
ligheid.

Soms zorgt de inrichting van de 
woning ervoor, dat de brandveilig-
heid van de woning wordt vermin-
derd. Denk hierbij aan een traplift, 
deze kan bij brand de doorgang van 
de trap belemmeren.

Als u moeite heeft met het trap-
lopen of het gebruik van uw bad 
wordt een probleem dan kunt u 
wellicht  in aanmerking komen voor 
een woningaanpassing. 

Komt u, in het kader van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning, in 
aanmerking voor een woningaan-
passing dan is het mogelijk een 

gratis check brandveiligheid uit te 
laten voeren. 
Wilt u een check brandveiligheid, of 
wilt u meer informatie over dit pro-
ject, neem dan telefonisch contact 
op met het zorgloket gemeente De 
Bilt. Ons telefoonnummer is (030) 
228 94 11 (bereikbaar tussen 08.30 
uur en 17.00 uur).

Als dank krijgt iedereen die mee-
werkt aan dit project een gratis 
brandmelder. De brandmelder wordt 
in uw woning aangebracht door de 
firma Huussen.

Hizi Hair besteedt graag aandacht 
aan haar klanten, maar heeft ook aan-
dacht voor de wereld om ons heen. 
Niet iedereen heeft het even goed 
en ook zij verdienen beter. Kinderen 
in oorlogsgebieden zijn daarbij dub-
bel slachtoffer. Oorlog en geweld 
zijn voor kinderen onbegrijpelijk, de 
impact op hun ontwikkeling is enorm. 
Omdat Hizi Hair gelooft dat investe-
ren in jonge mensen bijdraagt aan een 
vreedzame toekomst, is de organisatie 
partner geworden van War Child.

Geld voor waardevolle projecten
Alle vestigingen van Hizi Hair zul-
len woensdag 2 april helemaal in het 
teken staan van War Child. Medewer-

kers zullen aandacht vragen voor de 
activiteiten van War Child, om kinde-
ren weer kind te laten zijn. Aangezien 
de hulporganisatie helemaal afhan-
kelijk is van giften heeft Hizi Hair 
besloten de totale dagopbrengst van 
het knippen te doneren. Een bezoek 
aan de kapper heeft dus dubbel resul-
taat!

Help de oorlog uit een kind te halena
War Child richt zich met haar projec-
ten op de psychosociale ontwikkeling 
van de kinderen in oorlogsgebieden, 
zodat zij de kans krijgen op te groeien 
tot evenwichtige volwassenen, met 
begrip en respect voor elkaar. Creati-
viteit en sport staan daarbij centraal. 

Met dans, muziek, theater en sport 
leren kinderen hun emoties uiten en 
hun oorlogservaringen te verwerken. 
Hizi Hair helpt graag mee om aan-
dacht te vragen voor het werk van 
War Child.

Hizi Hair is de snelst groeiende kap-
persketen met ruim 50 vestigingen. U 
kunt altijd zonder afspraak terecht, 6 
dagen per week en dus ook op 2 april. 
Voor meer informatie kijkt u op www.
hizihair.nl.

Meer informatie
kunt u contact opnemen met de eige-
naar van de vestiging bij u in de buurt: 
Diane Bluemink, (030) 691 72 41.

Woensdag 2 april extra aandacht voor 
War Child bij Hizi Hair

Totale knipopbrengst naar het goede doel
Woensdag 2 april wordt een speciale dag voor alle vestigingen van kappersketen Hizi Hair. Als partner  

van War Child zullen alle medewerkers deze dag extra aandacht vragen voor het goede werk  
van de hulporganisatie. De totale knipopbrengst zal bovendien gedoneerd worden,  

zodat geïnvesteerd kan worden in een vreedzame toekomst voor kinderen in oorlogsgebieden.

Dorpsraad i.o. Groenekan
De Dorpsraad i.o. Groenekan komt maandagavond 31 maart 2008 bijeen in de Groene Daan om 20.00 uur. De 
vergadering is openbaar en toehoorders zijn welkom. Wanneer u een agendapunt wilt inbrengen, meldt u dat dan 
bij de secretaris van de dorpsraad, Frank Klok , per mail, telefoon of schriftelijk:
Email secretaris@dorpsraadgroenekan.nl
Telefoon 0346-212300
Adres Berkenlaan 30, 3737 RN  Groenekan

Agenda Dorpsraad i.o. Groenekan
1. Inventarisatie punten van toehoorders
2. Vaststellen verslag vorige vergadering (25-02-2008)*
3. Voortgang punten n.a.v. verslag vorige vergadering en aktielijst.
  w.o.  Zorgcomplex Beukenburg
   Golfbaanplannen
   Visies op Groenekan bureau Noordpeil
   Convenant Dorpsraad-gemeente De Bilt
4. Ruiterpaden (onder voorbehoud)
5. Wandelpaden (de ‘Ommetjes’)
6. Defibrillator
7. Bespreken ingebrachte punten toehoorders
8. Rondvraag

*De notulen van de vorige vergadering(en) kunt u vinden op de website van de gemeente De Bilt: ‘www.debilt.nl, 
Dorps gericht werken, naar de wijken, 4 (=Groenekan), agenda’s en  verslagen’ en op de website van de Dorpsraad, 
www.dorpsraadgroenekan.nl.

Project Woningaanpassingen en Brandveiligheid Ontwerpfase stationsgebied van start
door Guus Geebel

Wethouder Ditewig gaf dinsdag 11 maart een toelichting op het besluit 
van het college van B en W om in te stemmen met een projectplan voor 

het stationsgebied Bilthoven. Daarmee is een formele start gemaakt  
met de ontwerpfase van het project. In deze fase is wordt de  

voorkeursvariant, de zogenaamde bypass-variant, op civieltechnisch, 
stedenbouwkundig, verkeerskundig, financieel en maatschappelijk 

gebied nader uitgewerkt.

Nu de ontwerpfase is gestart gaan 
gemeente en ProRail nauwer samen-
werken. Er wordt gewerkt aan een 
voorlopig ontwerp waarin elementen 
als veiligheid, herkenbaarheid, bereik-
baarheid, doorstroming en ruimtelijke 
kwaliteit worden betrokken. Naar 
verwachting is de ontwerpfase in de 
zomer van 2008 afgerond en kan een 
begin worden gemaakt met de directe 
voorbereidingen en procedures. 

Financiën 
Ook om de randvoorwaarden voor de verdere uitwerking en de uiteindelijke 
uitvoering van het plan in te vullen werken gemeente en ProRail nauw samen. 
Hierbij gaat het vooral over de financiële onderbouwing van het totale plan en 
het verkrijgen van gelden om het tekort terug te dringen. Verwacht wordt dat 
minister Eurlings van Vérkeer en Waterstaat binnenkort een reactie geeft op 
het verzoek het benodigde budget aan te vullen. Zijn beslissing is van invloed 
op de uitvoeringshaalbaarheid van de voorkeursvariant. 

Klankbordgroep
Tot nu toe heeft de klankbordgroep Stationsgebied, een vertegenwoordiging 
van inwoners, ondernemers en andere belangenverenigingen, een belangrijke 
rol gespeeld. In de ontwerpfase wordt deze rol voortgezet. In overleg met 
ProRail en de klankbordgroepen is gekozen voor samenvoeging van de twee 
klankbordgroepen Stationsgebied en Vinkenplein. Voornaamste voordeel van 
de samenvoeging vanuit gemeentelijk oogpunt, is de integrale aanpak van 
de projecten. Deze nieuwe klankbordgroep Centrum gaat bestaan uit leden 
van de twee afzonderlijke klankbordgroepen. Verwacht wordt dat de klank-
bordgroep Centrum in april voor het eerst bijeenkomt. Ditewig denkt dat de 
planfase over een jaar kan starten en dat in de loop van 2009 de eerste spa in 
de grond kan.

Wethouder Arie-Jan Ditewig van 
Openbare Ruimte.

Dat wil ik ‘effe’ kwijt...
Is de politiek in de Bilt een toneelspel? 

Op woensdagavond 19 maart jl. werd in Dijckstate in Maartensdijk door de 
werkgroep Communicatie van de Biltse gemeenteraad, namens die raad, een 
Maartensdijks (P)raad(s)huis georganiseerd.
Het bleek mij uiteindelijk dat er gewoon een toneelspel van zeer twijfel-
achtige kwaliteit werd opgevoerd door een tweetal raadsleden..Als betrok-
ken bewoner van Maartensdijk ging ik naar deze avond met de intentie een 
positieve bijdrage te leveren aan de gesprekken teneinde de leefbaarheid in 
onze gemeenschap nog beter te maken. Men sprak onder andere over respect 
hebben voor elkaar. Ik ben vroegtijdig opgestapt omdat ik mij zeer kwaad 
maakte over het weinig respectvol gedrag van een aantal heren waaronder 
gemeenteraadsleden en zelfs wethouders. Deze ‘mannen’ hadden het zo druk 
met onderlinge gesprekken dat dit voor toehoorders als zeer storend werd 
ervaren. Toen ook nog bleek dat een dezer ‘heren’ niet eens de primaire 
beleefdheid (respect) had om zijn mobiele telefoon uit te schakelen en plots 
de zaal liet genieten van een indringende beltoon was voor mij de maat vol en 
verliet ik de bijeenkomst. Natuurlijk was dit ‘een beetje dom’ van mij, omdat 
ik hierdoor mijn inbreng in deze avond niet meer kon waar maken. Ik wil 
dan ook mijn verontschuldigingen voor mijn gedrag uitspreken aan de vele 
aanwezigen die zich wel positief hebben ingezet. Wat mij is opgevallen met 
betrekking tot de 10 gespreksthema’s is dat de helft daarvan te maken heeft 
met activiteiten, die onder de verantwoording vallen van onze politie: In het 
kort handhaving van de openbare orde. In dit kader was het goed te zien dat 
‘onze’ politieman persoonlijk in de zaal aanwezig was. Nu maar hopen dat hij 
er ook iets van opsteekt en daar iets mee doet.

Dat wilde ik even kwijt…….

C.N.Cardinaal, Maartensdijk
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advertentie

Samenvallend met deze receptie was 
er rond 16.00 uur ook de opening van 
het Wijkservicecentrum Mens. Voor 
dit Wijkservicecentrum is in de hal van 
Dijckstate een balie geplaatst, waar-
achter afwisselend Sjaan Feenstra, 
Bea Alma, Melanie Engeldal en loca-
tiemanager SWO Maartensdijk Addy 
Warmerdam bezoekers te woord zul-
len staan. Gerard Mulder was niet 
aanwezig, maar zal ook met regelmaat 
het kwartet uitbreiden tot een kwintet. 
De daarbij behorende informatiemap 
kregen zij van wethouder Herman 
Mittendorff overhandigd.

De Informatiemarkt kon zich, gelet 
op het groot aantal belangstellenden, 
verheugen op veel aanloop. Folders 

werden uitgedeeld en vragen beant-
woord. 

Wijkservicecentrum
Aan het realiseren van het 
Wijkservicecentrum is een jaar 
gewerkt. Maartensdijk en De Bilt West 
hebben vanaf 20 maart nu elk hun 
eigen Wijkservicecentrum. Volgend 
jaar wordt dit project geëvalueerd 
en het ligt in de verwachting dat dan 
voor een continuering gekozen kan 
worden. Als dit zo is kan vervol-
gens gedacht worden aan de opstart 
van nog vier Wijkservicecentra in de 
andere vier kernen van deze gemeen-
te. Het Wijkservicecentrum is er voor 
het beantwoorden van vragen van alle 
inwoners van Maartensdijk, ongeacht 

hun leeftijd. De medewerkers zijn 
goed op de hoogte van alle orga-
nisaties die zich bezig houden met 
wonen, zorg en welzijn. Zij zijn in 
staat om de vragenstellers door te 
verwijzen naar de juiste persoon of 
organisatie. Het doel van dit project 
is om één loket ter plekke te hebben 
waar iedereen terecht kan en gewoon 
wonen voor iedereen te gaan stimu-
leren. Daarnaast zijn er ook spreek-
uren, te houden door de Adviseur 
wonen, welzijn en zorg (Cynthia 
Vrijsen) en de Wijkcontactambtenaar 
(Annemieke Vos). De balie is geopend 
op maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag van 9.00 tot 15.00 uur en is 
te bereiken op telefoonnummer 0346 
211055.

Receptie Dijckstate, Informatiemarkt 
en start Wijkservicecentrum 

door Marijke Drieenhuizen

Afgelopen donderdag recipieerde onder grote belangstelling Woon-, Zorg- en Dienstencentrum Dijckstate ter 
gelegenheid van het 10-jarig bestaan. Naast medewerkers van de daarbij samenwerkende partijen Cordaan, 
SWO De Zes Kernen De Bilt en Woonstichting SSW, waren ook hierbij weer veel bewoners van Dijckstate 

zelf. Daarbij ook de meeste van de 39 vrijwilligers, die als gastheer of gastvrouw optreden tijdens  
de dagelijkse inloop. Van deze groep zijn er 18 al actief sinds de start van Dijckstate 10 jaar geleden.

De Informatiemarkt kon zich, gezien het grote aantal belangstellenden, ver-
heugen op veel aanloop. Folders werden uitgedeeld en vragen beantwoord.

Met het vertrek van de laatste bugel-
speler heeft Kunst & Genoegen een 
eerste stap gezet op de route van fan-
fare naar harmonie. In tegenstelling 
tot de fanfare bestaat een harmonie 
niet uitsluitend uit koperblazers, slag-
werkers en saxofoons, maar doen ook 
houtblazers als klarinet, dwarsfluit, 
hobo en fagot mee. Door deze bezet-
ting is de harmonie in staat een gro-
ter scala aan nuances te verklanken. 
Kunst & Genoegen hoopt met deze 
wijziging meer jeugd voor muziek te 
interesseren en zo te kunnen groeien 
op muzikaal gebied en qua leden-
aantal.

Concert 
De dirigent van het orkest, Harm 
Vuijk en slagwerkinstructeur Jan van 
Lienden hebben hard gewerkt om een 

mooi concert te kunnen samenstel-
len. Er is veel variatie: het orkest 
speelt swingende stukken maar ook 
een nieuw aangeleerde loopmars. 
De slagwerkgroep bestaat uit vijf 
volwassen en drie leerlingen en 
zij spelen onder andere het Latijns 

Amerikaanse Bongo Solereo, inclu-
sief een mooie solopartij. De leer-
lingen laten hun vorderingen zien en 
ook de Streetdancegroep van Gymma 
werkt mee. Maartensdijkse Joyce 
Geurtsen zingt het overbekende ‘Do 
you now the way’. De presentatie van 
de avond is in handen van Jan van 
Lienden, Miranda Kemp en Frank 
Mulder. Het concert is op vrijdag 
28 maart in de toneelzaal van De 
Vierstee, de entree is gratis en de aan-
vang is om 20.00 uur.

Aanstaande vrijdag concert  
van vernieuwd Kunst & Genoegen

door Marijke Drieenhuizen

Vrijdag 28 maart vindt het jaarlijkse concert van muziekvereniging Kunst & Genoegen plaats. Het thema 
van dit concert is ‘Dans’. De entree is gratis. Het programma is afwijkend van voorgaande jaren: er zal 
muziek gespeeld worden die meer van deze tijd is, zoals bijvoorbeeld het dansnummers Saterday Night 

Fever, de Passa Doble, de Notenkraker, the Lord of the Dance en Rock Around the Clock.

Het harmonieorkest Kunst en Genoegen concerteert op vrijdag 28 maart a.s.

Bezorgservice bij  
Dierenspeciaalzaak Wim’s Dobey

Vanaf 1 maart kent Dierenspeciaal-
zaak Wim’s Dobey een bezorgser-
vice. Speciaal voor vervoer vanaf 
de Bilthovense en Maartensdijkse 
vestiging naar de klant toe is het 
bedrijf uitgebreid met een ‘auto met 
chauffeur’. Een extra service die ook 
op tijden dat het aangenamer weer is 
dan afgelopen vrijdag graag wordt 
verleend. De eigenaar trotseerde 
samen met medewerkster Karin de 
Rooij de haast winterse omstandig-
heden om voor het Maartensdijkse 
verkooppunt de aangeschafte auto te 
showen [HvdB].

Komt de KOM weer tot leven?
Een aantal ondernemers uit de voormalige gemeente Maartensdijk wil de 
KOM (Kring Ondernemers Maartensdijk) weer activeren. Na de herinde-
ling en het wegvallen van een aantal vooraanstaande bestuursleden zijn de 
activiteiten bijna geheel stil komen te liggen. Er staat in onze gemeente 
genoeg te gebeuren waarbij het ondernemersbelang collectief dient te wor-
den behartigd. Een van de belangrijkste taken van de destijds opgerichte 
KOM was de communicatie met het gemeentebestuur. Deze taken zijn voor 
een deel overgedragen aan de BOF (Biltse Ondernemers Federatie). Deze 
Federatie is hiervoor destijds mede door de leden van de KOM opgericht. 
Het bestuur van de BOF overlegt regelmatig met de raadsleden en het col-
lege van Burgemeester en Wethouders. Voor de Maartensdijkse winkeliers 
zitten Wim en Bert Bos in het bestuur en voor de Ondernemers Vereniging 
Groenekan Hans Floor. De inbreng van Maartensdijkse ondernemers wordt 
node gemist. Voorzitter van de BOF Lammert de Vries is dan ook al tijden 
aan het lobbyen om de Maartensdijkse ondernemers weer te verenigen. 
In Rene Graafsma heeft hij een iemand gevonden die wellicht mede de 
kar wil trekken. Volgens Rene zijn er genoeg belangrijke zaken die de 
aandacht verdienen en als er meer ondernemers zo over denken dan kan 
het niet anders dat de KOM weer actief wordt. De eerste bijeenkomst staat 
gepland op woensdag 2 april in de achterzaal van de Mauritshoeve, zaal 
open om 20.00 uur aanvang 20.15 uur.  Alle ondernemers uit de voormalige 
gemeente maar ook oud leden van de KOM zijn van harte uitgenodigd. 
Graag even melden via rene@respect.nl dat u aanwezig bent dan ontvangt 
u de agenda. 

Straattennis voor de jeugd
Tenniscentrum Groenekan organiseert in samenwerking met de KNLTB 
op woensdag 2 april op winkelcentrum Planetenbaan in Bilthoven een 
tennisevenement, waarbij alle jeugd vanaf 5 jaar op speelse wijze kennis 
kan maken met tennis. De toegang is natuurlijk gratis en het evenement 
duurt van 14.00 tot 17.00 uur. Met onder meer schooltennis, tennis voor 
mini’s, gesponsorde selectietrainingen en het Leaf Tennis Project (tennis 
voor kinderen waar thuis mogelijk de middelen ontbreken) is dit straatten-
nis een onderdeel van een groots opgezet jeugdplan voor alle jeugd uit de 
gemeente De Bilt. Voor informatie: kijk op www.tcgroenekan.nl , bel met 
0346 212398 of mail naar tennis4u@tcgroenekan.nl



PErsoneel Aangebdden

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

Voor al uw SCHILDER- en 
behangwerkzaamheden. Bel 
0348-444555/06-29484690. 
Kijk op www.moss-schilder-
werken.nl

Avondje weg en oppas nodig? 
Meisje van 13 komt graag (in 
Groenekan) oppassen. Bel na 
17.00 uur 0346-213204

DIVERSEN
 
Voor een goed kapsel kom 
je naar BETTY'S CORNER! 
Bel voor een afspraak: 
06-33722022. Zorg voor uw 
haar!

Te huur: LUXE VILLA’S te 
Daumazan sur Arize in Zuid-
Frankrijk. contact@goedin-
frankrijk.nl of www.goedin-
frankrijk.nl

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

Outlet VLOERBEDEKKING, 
prijzen v.a € 5,00 per m2,  
www.mevoshop.nl of bel 
06-30186342

WONINGRUIL. Omdat het nu 
erg krap wordt met twee kin-
deren en een baby op komst: 
Gevraagd eengezinswoning in 
Maartensdijk. Aangeboden: 
mooi 3 kamer appartement 
op de Pr. Bernhardln 26 te 
Maartensdijk. Ron en Karine. 
Tel. 0346-211141

Gevonden: Donkerbruin veter-
schoentje mt 21. Elefanten. Tel. 
0346-21222

Hella Haasse’s Sleuteloog bij RIVM
Het Literair Theater Branoul speelt op vrijdag 28 maart om 20.00 uur bij het 
RIVM, Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 te Bilthoven 'The Way You Haunt My 
Dreams' naar Hella Haasse's 'Sleuteloog'.
In Sleuteloog laat Hella Haasse vele facetten zien van het Indië van toen en het 
Indonesië van nu. Branoul brengt deze aangrijpende roman dit seizoen opnieuw 
als theatervoorstelling. Journalist Bart Moorland vraagt informatie over een zeke-
re Mila Wychinska aan kunsthistorica mevrouw Herma Warner, een oude dame 
die is opgegroeid in het voormalige Nederlands-Indië. Dit in verband met zijn 
onderzoek naar westerse activisten op het gebied van mensenrechten en milieu-
bescherming in zuid-oost-Azië. De vraag van Bart Moorland is voor mevrouw 
Werner aanleiding tot een speurtocht in haar geheugen. Ze beleeft opnieuw haar 
jeugd in Indië, haar vriendschap met Mila, die toen nog Adèle heette, haar eerste 
verliefdheid, haar studie in Nederland en het altijd aanwezige verlangen naar het 
land van haar jeugd.
Het stuk wordt gespeeld door Mieke Lelyveld. De composities zijn van en aan 
de piano zit Wolfert Bredero. De regie is in handen van Manon Barthels. Kaarten 
à 10 euro (inclusief consumptie) zijn verkrijgbaar bij de Openbare Bibliotheek 
Bilthoven, De Kwinkelier 20, Bilthoven of kunnen worden gereserveerd (afhalen 
aan de zaal) per e-mail bij info@kunstdebilt.nl. 
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Oud Hollandse DAKPANNEN 
900 stk € 0,20 p st. kleur rood. 
Tel. 06-22558586

Wolf motormaaier benzine 
42B. Oud, maar werkt goed. 
€35,-. Tel, 035-5771587

Langwerpig houten tafeltje 2 
tableaus 63x33x40. €10,-. Rond 
houten tafeltje 2 tableaus 3 br. 
pootjes Ø 53 cm, hoog 35 cm 
€10,-. Tel, 0346-212492

Eenpersoons grenen bed met 
latten bodem. €17,50. Tel. 
0346-213388

Nieuw opklapbaar logeerbed, 
niet gebruikt, met hoofdsteun, 
geruit matras, verrijdbaar. Van 
€80,- voor €30,- met bon. Tel. 
0346-213715

Hoofdkussen nw. 60x70 
cm. 800gr. Holle gesilic tre-
vira katoenen hoes. € 7,50. 
Parapluplant ± 1 mtr. hg. €2,50. 
Tel. 0346-212492.

1 Jaargang bloemen + planten 
2006.. €2,50. 1 Pers. slaap-
zak d. blauw met ruit 190x70 
cm. polyester/viscose/poly-
amide lichtgewicht. €20,-. Tel. 
0346-212492.

TE KOOP GEVRAAGD

F.A. HOOGVELD vraagt 
onroerend goed te koop, liefst 
oude gebouwen, garages, 
loodsen, boerderijen. Vlotte 
afwikkeling gegarandeerd. Tel. 
0346-281558

AUTO’S/MOTOREN

AUTO’S, busjes, vrachtwa-
gens, bedrijfswagen en pick-
up’s, tractoren, heftrucks en 
aanhangers. Tel. 06-27500115

Te koop aangeboden

Te koop gevraagd

Nootjes

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

1. niet meer dan twee artikelen per advertentie, niet meer dan 5 regels, 
 de prijs moet vermeld worden (n.o.t.k. is dus niet gratis!), 1-koloms advertentie.
2. 1-koloms advertenties met één woord in hoofdletters: voor de eerste drie regels
 € 4,00. Voor elke volgende regel of deel daarvan + € 1,00.
 2-koloms advertenties met een vet gezette kop: voor de eerste 3 regels € 8,00 
 Voor elke volgende regel of deel daarvan + € 1,50.

Nootjes 
niet per e-mail

Adverteren met een Nootje
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4
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6
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Kruis de betreffende rubriek aan:

❑ Te koop aangeboden
 (particulieren woonachtig in het verspreidingsgebied van  De Vierklank kunnen artikelen 
 tot € 50,00 gratis aanbieden in deze rubriek - (zie 1. Zie ook 2.)

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

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

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

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

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

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

Groenekan Drukkerij Jansen & van Driel, Kon. Wilhelminaweg 461

Maartensdijk Drogisterij van Rossum, Maertensplein 22

Westbroek Cafetaria-IJssalon De Gram, Kerkdijk 3

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 

Naam

Adres PC/Plaats

Tel. Bedrag   Voldaan

✄ 

Diversen

Personeel Aangeboden

Auto's/Motoren

Sojos Agenda
Website Sojos
Wil je data weten van activiteiten van Sojos of bij-
voorbeeld foto’s bekijken, dan kun je de Sojos web-
site bezoeken. De website van Sojos is te vinden op 
www.freewebs.com/sojos1

Sportbus 
Aanstaande donderdag 27 maart zal de sportbus van 
‘Sport Mee de Bilt’ weer in Maartensdijk neerstrijken 
op het schoolplein aan de Nachtegaallaan tussen 15.15 
uur en 17.15 uur. De sportbus bevat allerlei spelmate-
rialen die door de kinderen en de oudere jeugd gratis 
en onder begeleiding van Marlon gebruikt kunnen 
worden. Denk bijvoorbeeld aan allerlei balspellen, 
maar ook bijv. steltlopen of eenwieler. Bij slecht weer 
zijn de kinderen welkom in Sojos waar het sportbus 
team een alternatief programma zal aanbieden.

Kom naar de Kids Only Disco
A.s. vrijdag 28 maart is er weer een Kids Only Disco 
avond in Sojos. De disco is bedoeld voor kinderen 
van 8 tot 13 jaar en de entree bedraagt 1 euro. Uiter-
aard zullen de meeste vaste onderdelen weer aan bod 
komen, zoals stoelendans, danswedstrijd, limbodan-
sen, Idols, loting en natuurlijk weer een sneeuwbal 
dans. De avond duurt van 19.00 tot 21.30 uur en de 
entree is 1 euro. De volgende Kids Only is op 18 
april.

Geen inloop a.s. zaterdagavond
In verband met besloten feest in Sojos is er a.s. zater-
dag (29 maart) ’s avonds geen inloop.

Spelletjesmiddag Sojos
Op woensdag 2 april zijn alle basisschoolkinderen 
vanaf 6 jaar weer welkom op de tweewekelijkse 
spelletjes- en knutselmiddag van Sojos. Er wordt 
uiteraard weer een superleuk programma aangeboden 
door Guner (tijdelijke vervanger van Hassan). Uiter-
aard zijn ook de vaste vrijwilligers weer van de partij. 
Deelname aan de middag is gratis. De middag begint 
om 14.00 uur en duurt tot 16.00 uur. De erop volgende 
middag is op woensdag 19 april.

Bingo in Buurthuis ‘t Hoekie
Op vrijdagavond 28 maart is er weer bingo in 
Buurthuis ’t Hoekie. De zaal gaat open om half acht 
en de eerste ronde wordt om acht uur gedraaid. 

Hierna is er weer iedere twee weken een bingo; 
steeds op vrijdagavond, zelfde tijd, zelfde plaats! 
Buurthuis ’t Hoekie. Prof. Dr. T.M.C Asserweg 2, 
tel. 030 2201702, www.hoekie.nu. 

IVN-wandeling: 
‘Vroege Vogels bij Drakensteijn’

Natuurgidsen van het IVN Eemland leiden zaterdag 29 maart a.s. belangstellen-
den door de bossen van Lage Vuursche. Het thema van de wandeling is: ‘Vroege 
Vogels’. U moet voor de wandeling dan ook vroeg opstaan: het vertrek is om 6.00 
uur. Maar dan krijgt u ook wel wat: het is het tijdstip waarop vogels gaan ontwa-
ken, en het luidst van zich laten horen. Wist u dat vogels in een bepaalde volg-
orde wakker worden ? De vogelexperts van IVN Eemland laten u kennis maken 
met de soorten in onze omgeving. Vertellen u humoristische anekdotes over het 
‘fietspompje’ en het ‘naaimachientje’. Het vertrek is vanaf recreatieterrein Dra-
kensteijn, vlak buiten Lage Vuursche aan de weg richting Baarn en Hilversum. 
Er is voldoende parkeerruimte aanwezig. In verband met mogelijke afschrikking 
van vogels is het meenemen van honden voor deze wandeling minder geschikt. 
De route is bij droge paden redelijk begaanbaar voor mensen in een rolstoel. Meer 
informatie over deze wandeling is te verkrijgen bij Ad van den Herik, tel. 035 
6020920 of door een e-mail te sturen naar wandelingen@ivn-eemland.nl. 

Goochelen in ‘t Hoekie
Wil je een echte goochelaar worden? Dit kan in 
slechts vijf lessen! In deze vijf middagen leren kinde-
ren de beste trucs met kaarten, touw, munten en met 
nog meer verschillende attributen. Na afloop kunnen 
ze ouders en vriendjes versteld doen staan! Ze houden 
er ook nog wat lesmateriaal aan over, zodat ze thuis 
nog kunnen oefenen. De cursus start op woensdag 2 
april, duurt van 15.30 tot 17.00 uur en is voor kin-
deren van 8 t/m 12 jaar. De kosten bedragen 15 euro 
(met de u-pas wordt dit bedrag 7.50 euro). Informatie 
en inschrijvingen bij Buurthuis ’t Hoekie!, Prof. Dr. 
T.M.C Asserweg 2, tel. 030 2200702. E-mail info@
hoekie.nu.

Recital 
Daniel Wayenberg 

Op 29 maart zal Daniel Wayenberg een recital (uit-
voering van solostukken door één solist) geven in de 
17e eeuwse Stulpkerk, gelegen in de prachtige bossen 
van Lage Vuursche, direct naast Kasteel Drakensteyn. 
Volgens Joyce Houtkoop van de organiserende stich-
ting is gekozen voor de Stulpkerk ‘omdat deze kerk 
perfect is voor het doel; stijlvolle concerten in een 
stijlvolle omgeving. De kerk is niet alleen stijlvol, 
maar ook erg sfeervol en niet alleen de kerk, maar 
de gehele omgeving en het dorp zijn prachtig’. Het 
concert duurt van 20.15 tot 21.30 uur. Kaarten (18 
euro p.p., tot 16 jaar en CJP 7 euro) zijn te verkrijgen 
bij CultuurPunt Soest (tel. 035 6095829), of info@
stijlconcerten.nl [KP].

FIETS SERVICE CENTRUM MAARTEN V. DIJK
GRUTTOLAAN 18 Tel.0346-212267
Is aanwezig Ma.t/m Vr. 16.00-20.00 Za.9.00-17.00
Onderdelen uit voorraad leverbaar
90% reparaties (ook op afspraak) dezelfde dag klaar.
Levering alle merken NIEUWE- en gebruikte fietsen.

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

Parttime administratief medewerker (m/v)
MKB produktiebedrijf in M’dijk zoekt voor 20-30 uur p/wk 
administratief medewerker (m/v). Diploma’s geen vereiste. 
Motivatie en (enige) ervaring met boekhouding/computer wel. 
Werktijden in overleg. Wij denken bijv. ook aan een herintreder 
woonachtig in de regio. U kunt op zeer korte termijn bij ons aan 
de slag. Nadere informatie: F. Padding. Tel. 06-21893185.

Leg in 42 dagen het fundament voor een lichamelijk betere 
toekomst! Zie www.weethoejeeet.nl, kenmerk enny.boogaard. 
Programma heeft gunstige invloed op: darmfunctie, overgewicht, 
cholesterol, bloeddruk, nachtrust, bloedsuikerspiegel, spieren, 
gewrichten, overgang, energie en vitaliteit, enz. Info/afspraak: 
0346-212687 of em.boogaard@planet.nl.

Oud ijzer- en metaalafval Cock Rose - Maartensdijk. Tel. 
06-54967985

10e penning administraties. Verzorgt ook bij u thuis uw 
aangifte inkomstenbelasting. Vanaf €60,-. Tel. 0346-822255 
www.10epenning.nl of email info@10epenning.nl.

Gek van auto’s? Op zoek naar een nieuwe uitdaging? Kom 
bij ons werken! Kijk voor de uitgebreide functie omschrijving op 
onze website www.wta4x4.nl of bel 030-2431153/06-20396158 
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De Biltse Sport Federatie doet haar 
werk als regel in stilte. De momen-
ten zijn zeldzaam dat de BSF haar 
mening ventileert in kranten. Dit is 
zo'n moment. Lettend op de diverse 
krantenberichten en de politieke dis-
cussies kan en mag de BSF niet afzij-
dig blijven. Zij geeft hier haar visie 
op de mogelijke aanleg van een vol-
waardige 18-holes golfbaan binnen 
de gemeentegrenzen van De Bilt.  
 
Van de BSF mogen geen politieke, 
maar wel sportinhoudelijke uitspraken 
worden verwacht. Om met de deur in 
huis te vallen: De BSF is zeer ingeno-
men met de positieve grondhouding 
van het College van Burgemeester 
en Wethouders ten aanzien van de 
mogelijke aanleg van een 18-holes 
wedstrijdgolfbaan, zoals verwoord in 
het hoofdstuk Recreatie & Toerisme 
in de nota: Dynamiek binnen groene 
Kaders, economisch Beleid 2020. 
Wel meent de BSF dat van meet af 
aan sprake moet zijn van optimale 
transparantie ten aanzien van de te 
kiezen procesgang om tot de aanleg 
van de gewenste golfbaan te komen. 
Dat is in het belang van de golfclub 
zelf en dat vergt tevens begrip voor 
ingezetenen, die niet direct staan te 
juichen bij een mogelijke aanleg. 
De vertrekpunten dienen van A tot Z 
te getuigen van uiterste zorgvuldig-
heid ten aanzien van alle aspecten: 
Locatiekeuze, inspraak, haalbaarheid, 
milieu e.d. 
 
Uit de antwoorden van het College 
van B&W op vragen tijdens de raad 
van de gemeente op 24 januari 2008 
mag men destilleren, dat het stellige 
voornemen bestaat dat metterdaad 
niets aan het toeval zal worden over-
gelaten. Dat is zonder meer voor-
waardelijk voor het welslagen.
Uit een gesprek met het bestuur van 
de Golf & Country Club 'De Biltse 
Duinen' bleek overduidelijk, dat het 

bestuur zich er van bewust is, dat 
sprake moet zijn van een toekomstig 
traject waarbij de golfclub samen met 
alle beslissingsbevoegde instanties en 
begeleidende (overheids-)disciplines, 
dient op te trekken om te komen tot 
gewogen toekomstige beleidsbeslis-
singen. Beslissingen dus met open 
oog voor emoties, maar die uitein-
delijk stoelen op feitelijkheden en 
realiteitszin.  
 
Derde sport 
De golfsport is (ook) een familie-
aangelegenheid en al lang niet meer 
uitsluitend voor de 'happy few'. In 
grootte is golf de derde sport van 
Nederland en de jaarlijkse groei is 
gigantisch. Landelijk gezien is het 
tekort aan golfbanen in de provincies 
Utrecht en Zuid-Holland het grootst. 
De bestaande vraag in De Bilt is daar 
mede illustratief voor. 
Een 18-holes baan zou op fantasti-
sche wijze tegemoetkomen aan de 
vraag: Voor jong en oud, voor wed-
strijd- en recreatiegolfers en ook voor 
zgn. 'witte golfers' (golfers die geen 
lid zijn van een club). 
 
De BSF beseft daar alleen in advi-
serende zin over te gaan, maar zou 
graag zien dat het nieuwe en onge-
twijfeld fraaie golfpark - waar dan 
ook, hoe dan ook en wanneer dan ook 
- straks blijvend toegankelijk is ook 
voor wandelaars en fietsers!
 
In 1987 werd het golfpark De Biltse 
Duinen geopend. Vanaf dat prille 
begin is men feitelijk bezig om tot 
adequate uitbreiding te komen. De 
club moest zich behoudens persoon-
lijke inzet van velen, ook enorme 
bedragen getroosten. 
Zo moest diep in de buidel getast wor-
den omdat alleen al aan de gemeente 
De Bilt maar liefst 165000 gulden 
betaald moest worden voor kosten 
van wijziging van het bestemmings-

plan de Biltse Duinen. Ondanks alle 
investeringen en inspanningen van 
opeenvolgende besturen bleek dit 
alles tot op heden tevergeefs. 

Reeds in november 2001 sprak de 
BSF zich in een schrijven aan B&W 
waarderend uit over de toenmalige 
plannen. Plannen die op de gedachte 
locatie De Biltse Duinen door allerlei 
oorzaken op onoverbrugbare hinder-
nissen bleken te stuiten. De BSF 
vindt het prijzenswaard dat de Golf 
& Country Club niet bij de pakken 
neer is gaan zitten en onverdroten 
voortgaat met de pogingen elders 
haar idealen te verwezenlijken. 
  
Misverstand
De uitspraken in De Vierklank van 
30 januari 2008 van de bestuurders 
van de golfclub, de heren Sakkers 
en Huijsman laten aan duidelijkheid 
niets te wensen over: 'Wat wij wil-
len is een golfclub voor alle mensen. 
Geen privéclub maar een club zonder 
ballotage en hoge kosten, waar ieder-
een de sport kan uitoefenen'. 
En dat nu harmonieert volledig met 
de belangrijkste doelstelling van de 
BSF: 'De belangen van haar leden 
behartigen en bevorderen zodat 
zoveel mogelijk inwoners van de 
gemeente De Bilt naar eigen keuze 
op verantwoorde wijze sport kunnen 
beoefenen'.
Vandaar dat de BSF meent ook op 
deze wijze haar geluid te mogen en 
zelfs te moeten laten horen! 
 
De BSF spreekt de wens uit dat alle 
vervolgstappen van de golfclub en 
de inspanningen van de vele overige 
betrokkenen, nu eindelijk en binnen 
afzienbare tijd tot tastbare resultaten 
zullen leiden! 
 

Het bestuur van de Biltse Sport 
Federatie

De gemeente heeft eenendertig reac-
ties op de nota ‘Dynamiek binnen 
groene kaders’ ontvangen. Kritische 
vragen waren er over de mogelijkhe-
den voor uitbreiding van bedrijven en 
plannen van B en W voor een golf-
baan in Maartensdijk. Ook waren er 
vragen over mobiliteit en de impact 
van de creatieve sector. De land-
bouwsector toonde zich tevreden en 
ziet een verband met de nota Vitaal 
Platteland. Gerritsen ziet groeipoten-
tie in de biologische landbouw.

Wijzigingen
Als gevolg van de reacties wil het col-
lege in de toekomst nog meer dan nu 
samen met bedrijfsleven, Provincie 
en Bestuur Regio Utrecht (BRU) 
economische vraagstukken oplossen. 
Bedrijven die ruimtelijk in de knel 

zitten wil het college extra aandacht 
geven. De gemeente gaat met het 
BRU en de Provincie de bereikbaar-
heid en herstructurering van bedrij-
venterreinen bespreken. Waar moge-
lijk gaat de gemeente optreden als 
intermediair voor winkelcentra die 
kampen met problemen als leegstand 
en veroudering.
Verder spant de gemeente zich in om 
bedrijven die passen bij de gemeente 
De Bilt de mogelijkheid te geven 
zich hier te vestigen. Daarbij wordt 
gedacht aan zogenaamde life scien-
cebedrijven op de lijn De Uithof - 
Berg en Bosch. De gemeente zal zich 
inspannen om passende bedrijven te 
behouden. Over het realiseren van een 
golfbaan in Maartensdijk is met deze 
nota geen definitief besluit genomen. 
Vanuit economisch perspectief wordt 

het idee omarmd, maar in een breder 
kader vindt hierover dit jaar een ruim-
telijke afweging plaats.

Netwerk
B en W willen de organisatiegraad van 
ondernemers stimuleren en verbete-
ren. De samenwerking tussen detail-
handel, horeca en de culturele sector 
wordt bevorderd. Ook onderzoekt de 
gemeente de mogelijkheden om net-
werken van overheid en bedrijfsle-
ven beter te benutten. Burgemeester 
Gerritsen noemt de nota een leidraad 
voor wat we in de gemeente wel of 
niet willen. De kritiek als zou de 
nota te vaag zijn deelt hij niet. ‘Het 
gaat om de langere termijn.’ De nota 
Economisch Beleid en de inspraak-
nota zijn op 13 maart besproken in de 
commissie Burger en Bestuur.

B en W stellen inspraaknota 
Economische Beleid vast

door Guus Geebel

‘Uit reacties blijkt dat de nota Economisch Beleid 2020 positief wordt ervaren’, zegt burgemeester  
Arjen Gerritsen tijdens de persbijeenkomst op dinsdag 11 maart. ‘Bedrijven hebben het idee dat de nota  

een houvast biedt voor de toekomst.’ Gerritsen is tevreden over de binnengekomen reacties  
en de gesprekken die hij met bedrijven heeft gevoerd ‘Die waren over het algemeen heel positief  

en hebben geleid tot wijzigingen in de nota.’ 

Burgemeester Arjen Gerritsen geeft een toelichting.

Dat willen wij ‘effe’ kwijt…

Dat wil ik ‘effe’ kwijt...
126 Bomen denken dat ze dassen zijn.

Wat besloten wordt over dat geplande verpleeghuis in Beukenburg betekent 
een lakmoesproef voor wat democratie nog waard is in De Bilt. Tijdens de 
bijeenkomst van de Groenekanse dorpsraad, waar het plan door projectont-
wikkelaar Burgland werd gepresenteerd, bleek iedereen mordicus tegen. 
Even goed is de bouwvergunning afgegeven. Daar zijn 80 bezwaarschriften 
tegen ingediend.
Vorige week bleken bij de commissie Openbare Ruimte ook alle gemeente-
raadsfracties tegen te zijn. Ze menen dat geen permissie aan Burgland mag 
worden gegeven om vast te beginnen met het kappen van 126 bomen. Dat 
klonk hoopgevend. Gaat het trouwens niet om erg veel bomen, voor een 
perceel dat de gemeente omschrijft als ‘tegen de bosrand aan’? Wat doen 
die 126 bomen zo maar buiten zo’n bos? Zijn ze daar aan het foerageren of 
zo? Denken die bomen soms dat ze dassen zijn? 
Roerend was het om de verantwoordelijke wethouder Ditewig met tranen in 
zijn diepe stem te horen verklaren dat ‘in wezen wij allemaal hetzelfde over 
deze problematiek voelen’. Daarom zegde hij toe met de partijen in overleg 
te willen treden om naar een alternatieve locatie te zoeken.
Ik vrees evenwel dat de heer Ditewig zelf weinig fiducie heeft in de 
uitkomst van dat overleg en dat hij niet van plan is overtuigend te gaan 
argumenteren. Volgens mij wíl hij gewoon dat het verpleeghuis er komt in 
Beukenburg. Anders was die bouwvergunning immers nooit gegeven, bij de 
1000 argumenten waarmee men had kunnen weigeren?
Ronduit alarmerend was het te merken zo goed als de wethouder zich al 
tegen verwijten heeft ingedekt. Hij verklaarde dat de bestemming voor dit 
stukje buitengebied als ‘landgoed tevens verpleeghuis’ al was aangeduid 
nog in de tijd dat niet De Bilt maar Maartensdijk erover ging. Ten tweede 
benadrukte Ditewig dat al in september 2006 de leden van de gemeente-
raad via het Mededelingenblad van B&W erin waren gekend, dat overleg 
werd gevoerd met projectontwikkelaar Burgland over het bouwen van een 
verpleeghuis van twaalf meter hoogte en een oppervlakte van 2600 m2. De 
gemeenteraadsleden hadden echter nooit gereageerd, kortom, ze hadden 
zitten te slapen. 

Maar zo ver laat je het als verantwoordelijk bestuurder dus nooit komen als 
je het zelf een slecht plan vindt. Of is de bouwvergunning soms door een 
argeloze ambtenaar achter de rug van Ditewig om gefiatteerd en heeft deze 
wethouder zelf eveneens zitten pitten. En hoe wakker is onze eigen Groene-
kanse wethouder Mittendorff dan geweest. Vindt die überhaupt nog iets?
De allerlaatste woorden van Ditewig na de belofte het overleg met Burgland 
te heropenen waren: ‘En dan hoort u de volgende keer ook welk prijskaartje 
eraan hangt!’ Dat klonk buitengewoon sinister, alsof de wethouder al weet 
dat de raadsleden straks unaniem hun bezwaren laten vallen zodra ze verne-
men met hoeveel miljoen Burgland schadeloos gesteld wil worden.
Want we hebben hier niet te maken met een stichting die zich uit chris-
tenplicht beijvert dakloze oude besjes van de straat te houden. We hebben 
te maken met een gehaaide projectontwikelaar die juist géén verpleeghuis 
voor minvermogenden wil bouwen, maar een kasteel met 66 suites voor 
senioren die minimaal 4000 euro per maand kunnen betalen.
Aangezien het complex, waarin ook hotelfuncties en een restaurant zijn 
begrepen, per openbaar vervoer onbereikbaar is, dienen bewoners, bezoe-
kers, bezorgers en personeelsleden over eigen vervoer te beschikken. Dus 
komt daar een forse parkeerplaats, met lantaarnpalen bij. Het Beukenbur-
gerlaantje wordt vanzelf een verbrede tweebaansweg, dat regelt het bouw-
verkeer wel. 

Op dit punt zou nog effectief tegenspel kunnen worden geleverd. En op de 
omschrijving ‘landgoed tevens verpleeghuis’. Want in Beukenburg zullen 
straks vast wel een paar mensen aanwezig zijn die een bejaarde kunnen 
helpen met een insuline-injectie. Maar geloof maar dat er meer obers zullen 
rondlopen dan verpleegkundigen.

Pieter van Lierop, Groenekan 
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Wil je de Tolakkerweg oversteken
dan begin je een beetje te shaken
maar het eind komt in zicht 
door een fraai knipperlicht
en dan is de ellende bekeken

Guus Geebel Limerick

We hebben er zin in!

Donderdag & Vrijdag gratis thuis-
bezorgen van uw boodschappen

verse witte of
tarwebolletjes

zak 10 stuks nu   89 ct

Het verzoek was afkomstig van 
mevrouw Christine Steneker van 
de Kooidijk in Westbroek. Wonend 
in het prachtige weidse gebied van 
Het Noorderpark vertelt zij in de 
ruime woonkamer over de wereld vol 
geheimen van uilen en de ontdek-
kingen die zij doet. ‘Een kerkuil is 
een nachtroofvogel. Per keer krijgt 
de uil een vijftal jongen, zogenaamde 
uilskuikens en dat zijn geen domoren. 
Het zijn mooie pientere kleintjes die 
uitzwermen en een eigen jachtgebied 
zoeken, want het jachtgebied van de 
ouders is voortaan taboe. Er bestaan 
diverse soorten uilen, zoals kerkui-
len, steenuilen, bosuilen, ransuilen 
en velduilen. In Het Noorderpark, dat 
onder andere bedoeld is om de natuur 
te beschermen, komen al deze soorten 
voor. De uilen jagen op kleine zoog-
dieren. Zij eten daar een deel van en 
braken het restant uit in de vorm van 
een bal, die bestaat uit onverteerbare 
voedseldelen.’ 

Noordse woelmuis
‘De ballen gaan naar de stichting 
Zoogdierkunde en Zoogdierbescher-
ming V Z Z in Arnhem (zie internet) 
en worden daar met pincet minutieus 
uit elkaar gehaald en onderzocht. Uit 
dat bestuderen kan worden vastge-

steld, welke dieren door de uilen zijn 
gevangen en dus welke soorten kleine 
zoogdieren zich in een gebied bevin-
den. Uit tot nu toe gedaan onderzoek 
is gebleken dat in het Noorderpark-
gebied de Noordse woelmuis en de 
waterspitsmuis huizen. Beide zijn 
met uitsterven bedreigd. Het verkrij-
gen van kennis over de aanwezigheid 
van deze en andere diertjes is van 
belang om te zorgen voor voldoende 
bescherming van hun leefgebied. 

Mevrouw Steneker wil het gebied van 
haar onderzoek gaan vergroten om 
te ontdekken hoeveel uilen er zijn, 
inclusief de andere dieren waar zij op 
jagen in het Noorderparkgebied. Zij 
vraagt daarom aan de lezers van De 
Vierklank en andere natuurliefheb-
bers, om zelf uilenballen te verzame-
len. U kunt contact met haar opne-
men voor (het uitwisselen van) meer 
informatie: Mevrouw C. Steneker, 
Westbroek, tel. 0346 282513.

Uilenballen gevraagd
door Kees Pijpers

Onlangs ontving De Vierklank de vraag om in de krant een bericht te plaatsen met het verzoek aan lezers 
om te helpen met het verzamelen van uilenballen. Uit onderzoek van de ballen wordt vastgesteld 

welke zoogdieren zich in onze omgeving bevinden en dat is een internationaal belang. 
Daar wilde de krant meer van weten.

De steenuil is de kleinste uil in de Benelux. Het is een klein gedrongen 
uiltje van ongeveer 21 tot 23 cm. De steenuil heeft een platte kop met felle 
gele ogen, en heeft aan de bovenkant bruine veren met lichte vlekken. De 
steenuil heeft het liefst een landschap met weilanden, knotwilgen, fruitbo-
men en oude schuurtjes. Bloemrijke weilanden zijn een echt muizen- en 
regenwormparadijs, dus daar vindt hij veel voedsel. Knotwilgen, fruitbo-
men en schuurtjes hebben dikwijls holletjes, waarin de steenuil zijn jongen 
kan grootbrengen. Hagen en houtkanten zijn plaatsen waar hij zich kan 
verschuilen.
De steenuil is ook dikwijls overdag 
actief en is te zien zittend op knot-
wilgen of weidepaaltjes, genietend 
van het zonnetje. De meeste mensen 
zien hem echter niet, omdat hij zo 
klein is. Als hij op een paaltje zit is 
het net of die gewoon wat langer is. 
Hij maakt wel veel lawaai. Van okto-
ber tot februari kun je hem van ver horen roepen, een soort ‘koewie’, gekef 
en een wat langer ‘joeeek’. (bron Wikipedia) (foto Jan van der Greef)

De Koninklijke Weg leidt 
door Maartensdijk

Tien wandelaars en handbikers gaan op zondag 30 maart a.s. vanaf Paleis 
Noordeinde in Den Haag op weg naar paleis Het Loo in Apeldoorn. Zij 
hopen daar op 4 april aan te komen waarna de afgelegde route officieel 
wordt geopend als ’De Koninklijke Weg’. De opening zal plaatsvinden in 
aanwezigheid van prinses Margriet.
’De Koninklijke Weg’ is een wandelroute die voor iedereen met of zonder 
beperkingen toegankelijk is. Deze wandelroute is een initiatief van de 
KNBLO Wandelsportorganisatie Nederland die dit jaar het honderdjarig 
jubileum viert. De wandelroute voert door zeventien gemeenten, over ter-
rein van Staatsbosbeheer en langs provinciale wegen. De route is geheel 
toegankelijk gemaakt voor gebruikers van rolstoelen of handbikes.
De deelnemers komen op 1april (en dat is geen grap) door onze voormalige 
gemeente Maartensdijk. Naar verwachting passeren de deelnemers in de 
loop van de middag de gemeentegrens. De route loopt vanaf de Kanonsdijk 
bij Utrecht-Overvecht over de Ruigenhoeksedijk richting Groenekan. Via 
de het Voordaansepad leidt de route naar Nieuwe Wetering en vervolgens 
over het Oostveensepad naar Maartensdijk. Vanuit Maartensdijk loopt de 
route dan naar Hollandsche Rading over het Vuursche Pad. Daar wordt de 
route voortgezet richting De Lage Vuursche en gaat hierna verder richting 
het eindpunt in Apeldoorn.
Binnen de gemeente zal de route bewegwijzerd worden door middel van 
bordjes met een speciaal logo. Er wordt ook een speciale picknickset 
geplaatst en een routeaanduiding. Ter gelegenheid van de opening wordt 
door de organisatie een speciaal wandelboekje uitgebracht. Namens de 
gemeente De Bilt zijn Jan Dijkkamp en Douwe Tijsma momenteel nog 
druk bezig met de organisatie voor zo ver deze plaatsvindt op het grondge-
bied van de gemeente De Bilt. Het deelnemersveld zal bestaan uit enkele 
bekende topsporters met daarnaast vertegenwoordigers van de gehandicap-
ten organisaties en het Rode Kruis.[MN]

Het was de dag dat de lente begon. 
Binnen was het warm. Buiten regen-
de het. Het promotieteam van Hans, 
Ewoud en Jenny deelden flyers uit en 
testten op bandenspanning en profiel. 
Hans vertelt: ‘Vanaf 8.15 uur hebben 
we heel wat lucht in moeten blazen. 
Aan het einde van de middag stop-
pen we. We doen dat al een hele tijd. 
Gisteren waren we in Capelle a/d IJs-
sel en morgen staan we bij Harmelen. 
Zo zijn er landelijk een tiental teams 
in de weer. We hebben ervaren dat 
de meeste chauffeurs op te zachte 
banden rijden en dat de banden alleen 

maar worden gecontroleerd tijdens de 
jaarlijkse APK beurt. Wat wij doen in 
deze actie helpt tegen slijtage, kost 
minder brandstof en is goed voor het 
milieu. Het scheelt veel in de porte-
monnee.’ 

De wedstrijd om zo zuinig moge-
lijk te rijden is op 14 februari van 
start gegaan. Volgens een persbericht 
kunnen automobilisten, vrachtwagen-
chauffeurs en teams zich tot begin 
juni inschrijven om mee te doen. De 
Zuinigste Rijder kan daar prijzen mee 
winnen. Op  www.dezuinigsterijder.nl 

is veel informatie te vinden inclusief 
een massa tips om zuinig te rijden.

Wedstrijd Zuinig Rijden 
door Kees Pijpers

Donderdag 20 maart werd er op het BP Station Voordaan op de A27 ter hoogte van Groenekan  
op bandenspanning getest. Daar wilden we graag even bij zijn en zelf getest worden. 

De bandenspanningactie gebeurde in de landelijke wedstrijd De Zuinigste Rijder 
van de overheidscampagne Het Nieuwe Rijden. 

Zelfs in 
Westbroek

Vandalisme komt overal voor en in 
allerlei vorm. Al enkele malen kon 
u lezen over vernielde bushokjes 
en ingegooide ruiten van scholen in 
Maartensdijk. 

Maar nu is deze kwalijke ontwikke-
ling kennelijk doorgeschoten naar 
het immer zo vredige Westbroek. Zo 
troffen de bewoners van Westbroek 
op stille zaterdag dit bushokje aan 
op de Kerkdijk. Daar zijn verder 
geen woorden voor. [MN] 

Het promotieteam testte op banden-
spanning en profiel op het BP Station 
Voordaan op de A27 ter hoogte van 
Groenekan. 

Deze maand:
“Uit eigen keuken”

SPARE RIBS
€ 12,50

Precies zoals u ze lekker vindt!
Ook om mee te nemen.

Openingstijden:
Maandag en dinsdag gesloten

Woensdag en Donderdag : 16.00 – 22.00 uur
Vrijdag en Zaterdag : 16.00 – 23.00 uur

Zondag : 15.00 – 22.00 uur

Bistro De Egelshoek

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

'Naast de Buren'

Dorpsbistro 0346 - 218821

Aanschuiftafel van 17.00 - 18.30 uur.

Groenekanseweg 168, Groenekan
www.naastdeburen.nl

Do.
03-4

Do.
27-3

9,50

9,50

Barramundi filet met
kappertjessaus

Tongscharfilet met citroen-
saus

Woe.
02-4

Woe.
26-3

9,95

9,00

Gebakken eendenborst met 
sinaasappelsaus

Babi Ketjap
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