
Klant- en servicegericht werken is een 
van de speerpunten van de gemeente. 
In 2007 zijn servicenormen voor de 
balies ontwikkeld. Voor het nu gepre-
senteerde onderzoek is bezoekers naar 
hun wensen, behoeften en ervaringen 
gevraagd. De vragen richtten zich op 
de loketten Burgerzaken, Belastin-
gen, Zorgloket en het loket Bouwen 
en Wonen, alsmede op het service-
punt in Maartensdijk. 

Uit het onderzoek blijkt dat bezoe-
kers over het algemeen tevreden zijn 
over de inrichting van de balies en de 
wachtruimte bij binnenkomst. Wel 
werd opgemerkt dat de publieksruim-
te wat vrolijker mag zijn. Een meer-
derheid is tevreden over de snelheid 
waarmee een afspraak kon worden 

gemaakt en over de wachttijd. Ook 
over de telefonische dienstverlening 
is een meerderheid tevreden. De ope-
ningstijden vinden de meesten vol-
doende. 

Servicenormen
De servicenormen worden niet altijd 
gehaald. Bezoekers zonder afspraak 
wachten soms langer dan twintig 
minuten. Ook afspraken worden niet 
altijd binnen een week gemaakt en 
de wachttijd voor bezoekers met een 
afspraak is soms langer dan vijf minu-
ten. Bezoekers hebben vaak moeite 
om een parkeerplek te vinden. 

Om de kwaliteit van de dienstverle-
ning te verbeteren is een actieplan 
servicenormen opgesteld. Er wordt 

gewerkt aan een mogelijkheid om via 
internet een afspraak te maken en de 
telefoonbeantwoording wordt aange-
past. Verder worden mogelijkheden 
bekeken om mensen die niet in de 
ochtend kunnen komen de gelegen-
heid te bieden ‘s middag langs te 
komen. In de Burgerpeiling die de 
gemeente eind dit jaar houdt, worden 
de servicenormen opnieuw gemeten.

Digitale balie
Inwoners van gemeente De Bilt kun-
nen vanaf nu bij onjuiste registratie 
van persoonsgegevens in de gemeen-
telijke basisadministratie correctie-
verzoeken indienen via www.debilt.
nl. De digitale balie biedt ook de 
mogelijkheid verandering in naamge-
bruik door te geven, of een verzoek 

tot geheimhouding persoonsgegevens 
in te dienen. De digitale dienstverle-
ning wordt de komende tijd verder 
uitgebreid. Volgende maand zijn ver-
huizingen van en naar de gemeente 
digitaal te melden. Al eerder waren 
uittreksels uit het bevolkingsregister, 
geboorteregister, huwelijksregister, 
overlijdensregister en echtscheidings-
register digitaal te bestellen en te 
betalen. Ook een eigen verklaring bij 
de aanvraag of verlenging van een 
rijbewijs kan al digitaal worden aan-
gevraagd. Verder zijn via de website 
meldingen over het groen en andere 
zaken in de openbare ruimte digitaal 
door te geven. 

DigiD
Met een DigiD-code kunnen belas-
tingplichtigen WOZ-gegevens van 
hun huis via internet inzien. Een 
DigiD-code is gratis aan te vragen via 
www.debilt.nl. Betalingen zijn moge-
lijk met een Visa- of Mastercard, of 
met internetbankieren bij een bank 
die bij het beveiligde betaalsysteem 
iDEAL is aangesloten. 

Voor het aanvragen van een uittrek-
sel uit het bevolkingsregister en voor 
meldingen die verband houden met 
de gemeentelijke basisadministra-
tie geldt als voorwaarde dat iemand 
inwoner van de gemeente De Bilt is. 

L ente-impressie 
in woord en beeld

Na een natte, kille en veel te lange periode is eindelijk de lente aange-
broken. Elk jaar is het weer een fascinerend gezicht, om de natuur te zien 
ontwaken. Aan ogenschijnlijk dood hout zie je ineens kleine groene puntjes 
ontstaan. De bomen langs de weg krijgen een groene waas en de knoppen 
van de magnolia’s barsten open in een weelde van wit en roze. 

Overal zien we lammetjes in de wei dartelen. Op de narcissen die al wat 
vroeger bloeiden, verschijnen insecten, die weer interessant zijn voor 
mevrouw kikker, die wel trek heeft in een vers hapje. In de vijver ontdek 
ik zelfs een jonge salamander. Een pasgeboren spinnetje weeft zijn web in 
de uitbottende klimhortensia in de hoop ook wat lekkers te verschalken. 
Langzaam stijgt de temperatuur en de vogels zingen het hoogste lied om 
indruk te maken op hun partner. 

Het begint er nu echt op te lijken. Na ons werk kunnen we weer genieten 
van de namiddag zon. We gaan met zijn allen op weg naar de zomer, het is 
echt lente. Hier en elders in de krant treft een impressie aan. [ AvZ]
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DE JONG &  GREVEN
makelaardij o/ g

Dorpsweg 82 Maartensdijk  
T 0346-211813

www.dejong-greven.nl

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

OOK BEZORGSERVICE

Maertensplein 24, 0346 - 21 13 90

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, T 0346-212378

Meijers en Zn B V
I nstallatiebedrijf
G as-Water-C V en
Onderhoud
Sanitair installaties
L oodgieterswerk-dakwerk

G roenekan 0346 - 21 12 91

De ganzen langs de Kon. Wilhelminaweg in Groenekan lijken zich op te 
maken voor een vrolijke lente.

G emeentelijke dienstverlening krijgt 
waardering

door Guus Geebel

Van oktober 2008 tot en met januari 2009 heeft de gemeente bij de publieksbalies in B ilthoven en 
Maartensdijk onderzoek gedaan naar de dienstverlening. Dinsdag 7 april presenteerde wethouder B ert 

K amminga de resultaten. De 442 bezoekers die de beoordelingslijst invulden waarderen de medewerkers van 
de gemeente gemiddeld met een 8.1. ‘Het is een indicatie dat we op de goede weg zijn’, aldus de wethouder.

P eter Danië l uit De Bilt en A lmer Regter uit M aartensdijk (rechts)  kregen een 
cadeaubon en bloemen van de wethouder. H un naam was uit de 442 invullers 
van de beoordelingslijst getrokken.

De narcissen bloeien volop.



Vrijdag 27 maart heb ik genoten van 
een uitvoering van de Johannes Pas-
sion van J.S. Bach in de Michaëlkerk 
in De Bilt. Er was bijna geen plaats 
onbezet. Alleen dat al zorgde voor 
een sfeervolle entourage. 
Ik was aangenaam verrast door de 
kwaliteit van koor en orkest. Natuur-
lijk was het orkest er een met een 
grote naam. Het Barokorkest Flo-
rilegium, met zijn internationaal 
befaamde solisten, is een beroeps-
orkest, waarvan de musici gebruik 
maken van historische instrumenten. 
Dat was goed te horen. 
Maar ons eigen AZM zong haar toon-
tje fantastisch mee. Ik heb genoten 
van hun uitvoering en verrassende 
interpretatie van de Johannes. Dit 
amateurkoor was (op een kleine hape-
ring na) geen dissonant naast het 

beroepsorkest. Ik ben er trots op dat 
onze gemeente een koor heeft dat 
zoveel kwaliteit biedt. Ik hoop dat na 
deze avond zich nog meer vrienden 
van het AZM zullen melden. Ik in 
ieder geval wel.

F rans P oot, Bilthoven
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P .K .N. - Ontmoetingskerk 
Maartensdijk 

19 april - 9.30 uur en
K apel Hollandsche R ading

19 april - 11.00 uur 
Ds. R. Alkema

St. Maartenskerk Maartensdijk
18 april - 19.00 uur

Eucharistieviering, Pastor de Wit
19 april - 9.30 uur

Sint Maartenkerk gesloten i.v.m. 
Oecumenische viering in

de Ontmoetingskerk

P rotestantse G emeente 
De B oskapel G roenekan

Grothelaan 1a
19 april - 10.30 uur

Mw. Drs. I. Terlouw, Huizen

P .K .N. - Herv. K erk G roenekan
19 april - 10.00 uur

Ds. C. Hoogerwerf, Groenekan
19 april - 18.30 uur

Dr. J. van Beelen, Veenendaal

Hersteld Hervormde K erk 
G roenekan

Groenekanseweg 32  
(De Nijepoortschool)

19 april - 10.30  en 18.00 uur
Ds. H. de Bode, Genemuiden

Ned. G er. K erk Westbroek
19 april - 10.00 en 18.30 uur

Ds. J.F. Ezinga

P .K .N. - Herv. K erk Westbroek
19 april - 10.00 uur

Ds. D.M. Elsman, Loenen a.d. Vecht
19 april - 18.30 uur

Ds. M. van der Zwan

P .K .N. - Herv. K erk 
L age Vuursche 

19 april - 10.00 uur
Ds. M.D. Geuze, Nunspeet

19 april - 18.30 uur
Ds. G.H. Abma, Gouda

Onderwegkerkje B lauwkapel
19 april - 9.30 en 10.30 uur

Ds. K. ‘t Lam
Oecumenische dienst
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Geboren
9 april 2009

Monica
Dochter van

Eric en Emerentia Oudhof
Dorpsweg 58
Maartensdijk

‘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

G especialiseerd in:  Thuis opbaren * Bloemwerk * Grafmonumenten 
 Vooruitregeling/Wilsbeschikking Uitvaart 

Door onze persoonlijke aandacht, kunnen wij de uitvaart 
geheel naar uw wensen verzorgen. 

Voor directe hulp zijn wij dag en nacht bereikbaar
Tel. 035 - 577 12 82

Charles Weddepohllaan 32 - 3739 LE Hollandsche Rading

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

Kerkdijk 98  3615 BH Westbroek  

Voor een stijlvolle en persoonlijke verzorging van 
 begrafenissen in Maartensdijk, Hollandsche Rading, 

Groenekan, Westbroek, De Bilt en omgeving.

C entraal tel :  0346 281 71 1
Dag en nacht bereikbaar

G een crematie

Cornelia Bloem
uitvaartverzorging

Persoonlijk, meelevend
en betrokken

0346
55 38 17 

of

06 515 22 838 

Voor Moederdag naar de 
Wereldwinkel

Wanneer op a.s. zaterdag het cadeauassortiment van de Wereldwinkel wordt 
uitgestald, is dat de laatste keer vóór  Moederdag (10 mei). Er is zeker iets 
bij om moeder of oma te verrassen. Om maar iets te noemen: sierlijke 
vogel-sculptures in scrapmetal (origineel uit Zimbabwe), nieuwe serie 
baboesjka-beeldjes, originele bak- of puddingvormen in geel keramiek, 
boekjes voor het bereiden van tapas en smakelijke salades. En nog heel veel 
meer. Leuk voor de kids:diverse spaarpotten, boter-kaas-eierenspel, een 
mississippiboot of een brandweerauto. Natuurlijk is er ook het vertrouwde 
aanbod van nuttige en lekkere kwaliteitsproducten: koffie, thee, broodver-
sierders, sappen, wijnen, versnaperingen en sauzen uit Afrika. Alles inge-
kocht in ontwikkelingslanden met optimaal rendement voor de boeren en 
producenten aldaar. Kijkers en kopers zijn welkom op a.s. zaterdag 18 april 
tussen 10.00 en 16.00 uur in de hal van Dijckstate aan het Maertensplein 
in Maartensdijk.

Trefpunt voor bezinning 
cultuur

Blauwkapel aan de Kapeldwarsweg is door de jaren heen voor veel Utrech-
ters een vertrouwd plekje gebleken. Het monumentale kerkje uit 1451 
vormt het hart van de gelijknamige woonkern, fort Blauwkapel. Toch zijn 
er nog veel mensen, die zich tijdens een bezoek aan het kleinste kruiskerkje 
van Nederland aangenaam verrast tonen. De Vereniging Vrienden van 
Blauwkapel is in 1960 opgericht en exploiteert de kerk sindsdien.

Er worden oecumenische kerkdiensten georganiseerd voor mensen die let-
terlijk en/of figuurlijk ‘onderweg’ zijn op de zondagen van Pasen tot en met 
de eerste zondag in november. De onderwegdiensten beginnen om 9.30 en 
10.30 uur en duren ongeveer 40 minuten. Dit jaar begonnen de diensten op 
Paaszondag 12 april. De voorgangers in deze diensten zijn van verschil-
lende kerkgenootschappen afkomstig. Voordat de bezoeker zijn/haar weg 
dan weer vervolgt, wordt altijd een kopje koffie/thee aangeboden.

C ulturele activiteiten
De kerk blijkt niet alleen erg gewild en veel gehuurd voor kerkelijke 
aangelegenheden, maar ook voor culturele activiteiten zoals lezingen en 
concerten. Blauwkapel organiseert in 2009 concerten op zondagmiddag 17 
mei, 30 augustus, 27 september en 25 oktober, telkens van 15.00 tot 16.00 
uur. (wijzigingen voorbehouden; zie de website). De toegang is gratis, wel 
is er een deurcollecte.

Blauwkapel heeft een interessante geschiedenis. Op verzoek is de kerk te 
bezichtigen of wordt tegen een kleine vergoeding een presentatie verzorgd 
over de historie van kerk en woonkern Blauwkapel. Zie voor verdere info: 
www.onderwegkerkblauwkapel.nl of e-mail: bcvanhoeflaken@ hotmail.
com [ HvdB] .

H et monumentale kerkje uit 1451 vormt het hart van de gelijknamige woon-
kern, fort Blauwkapel.

P vdA en de financië le crisis
De PvdA overdagbijeenkomsten volgen steeds de actualiteit. Wie houdt 
zich niet bezig met het onderwerp: ‘De financiële en economische crisis’?  
Dit onderwerp wordt op de PvdA-overdagbijeenkomst ingeleid door Cees 
Maas, ex-vicevoorzitter van de Raad van Bestuur van de ING Bank. Ook is 
er nieuws uit de Gemeenteraad door Désirée Schmalschlä ger, fractievoor-
zitter PvdA/Groen Links. De PvdA overdagbijeenkomst is op dinsdag 21 
april om 9.30 uur bij de fam. van Genderen, Westerlaan 15, De Bilt. Ook 
niet-leden zijn van harte welkom. Informatie vooraf tel. 030 2286903, 030 
2201295 of 030 2282813.

K leding-
inzameling

Op zaterdag 18 april a.s. van 10.00 
tot 13.00 uur bestaat er weer de 
mogelijkheid kleding in gesloten 
zakken in te leveren bij de R.K. 
Sint Maartenskerk aan de Nachte-
gaallaan 40 te Maartensdijk. Uit-
gevoerd door vrijwilligers van deze 
parochie is deze actie van Sam’s 
dit jaar bestemd voor de lokale 
bevolking in de districten Mandera 
en Isiolo in Kenia.
Landelijk streeft men in 2009 naar 
een totaal bedrag van € 175.000,-. 
Landelijke info via e-mail info@
samskledingactie.nl of
tel. 073 6871060.

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Joh annes P assion



Voorzitter Bart Davidse opent de bij-
eenkomt met een mijmering over 
Europa. ‘Staat Europa nog op de 
kaart.’ Henk Jan Ormel vertelt eerst 
wat over zichzelf. Geboren in Utrecht 
en opgegroeid in Schiedam. In Utrecht 
studeerde hij diergeneeskunde. ‘De 
laatste jaren van die studie ging ga je 
ook de boer op en zo kwam ik soms in 
Groenekan en Maartensdijk terecht.’ 
Na de studie werkte Ormel als dieren-
arts in Tilburg. Tien jaar later begon 
hij een dierenpraktijk in Hengelo 
Gelderland, waar hij nog steeds met 
vrouw en vier kinderen woont.

I n de politiek
Tijdens zijn praktijkjaren als dieren-
arts waren er uitbraken van varkens-
pest en mond- en klauwzeer. ‘Als 
student kon ik altijd vaccineren tegen 
dierziekten, maar door Europese 
regelgeving was dit verboden. Als de 
ziekte ergens uitgebroken was werd 
er op de kaart een ring getekend 
en alle dieren die zich binnen die 
ring bevonden moesten doodgemaakt 
worden. Dat stuitte mij als dieren-
arts tegen de borst. Ik heb toen de 

eerste protestdemonstratie van die-
renartsen in De Haag georganiseerd 
en de toenmalige minister een petitie 
aangeboden. De actie viel op en Jaap 
de Hoop Scheffer vroeg mij om eens 
te komen praten. Dat had tot gevolg 
dat ik in 2002 tot Kamerlid werd 
gekozen.’ Hoewel het veranderen van 
het non-vaccinatiebeleid zijn drijf-
veer was, werd Ormel aangeraden 
ook wat anders te gaan doen in de 
Kamer. Hij nam zitting in de frac-
tiecommissie Buitenlandse Zaken en 
werd wat later buitenlandwoordvoer-
der van het CDA. Na de verkiezingen 
van 2006 werd hij voorzitter van de 
Buitenlandcommissie en woordvoer-
der Europese Zaken.

Overzichtelijk
Ormel groeide op in de tijd van de 
Koude Oorlog. Hij zag het ijzeren 
gordijn en ging op vakantie naar het 
toenmalige Joegoslavië. ‘Europa was 
overzichtelijk. De Belelux, Frankrijk, 
Duitsland en Italië. Ik weet nog dat 
Groot-Brittannië lid werd, Spanje en 
Portugal nog dictaturen waren en 
Griekenland een kolonelsregime had. 

Eigenlijk was het een heel overzich-
telijke wereld waarin duidelijk was 
dat we ons moesten verdedigen tegen 
het communisme. Ook duidelijk was 
dat we ons economisch moesten uit-
breiden. In die fase bleef de Europese 
Unie een beetje steken.’ Na de val van 
de muur in 1989 werd het allemaal 
anders. Duitsland werd herenigd en 
in 2004 werden de voormalige Oost-
bloklanden lid van de EU. ‘De grote 
uitbreiding heeft gezorgd voor een 
enorme winst, maar ook dat er een 
soort verwatering optrad. Het zijn nu 
27 landen die in Brussel vergaderen 
en maatregelen met elkaar afspreken 
die direct op ons van invloed zijn.’

Dubbel paspoort
We merken vooral de dingen die we 
vervelend vinden. Dat heeft ertoe 
bijgedragen dat de gemiddelde bur-
ger zich wat minder thuis voelde 
in Europa. Het werd te groot en te 
onoverzichtelijk. Het beeld ontstond 
dat we er alleen maar last van hebben. 
We moeten begrijpen dat Europa niet 
de oplossing van alles is, maar tege-
lijkertijd dat we ook niet meer zonder 

Europa kunnen. Er zijn zaken die je 
niet alleen nationaal kunt regelen. 
Criminaliteitsbestrijding, vrouwen-
handel, energiepolitiek, buitenlandse 
politiek. In de EU woont 7 procent 
van de wereldbevolking, maar we 
maken gebruik van 40 procent van de 
welvaart.’ De EU is een samenwer-
kingsverband van soevereine staten 
waarbij de burgers van die staten 

tevens burgers van de EU zijn. ‘In 
feite hebben we sinds het verdrag 
van Maastricht allemaal al een dub-
bel paspoort.’ Na een pauze wordt 
nog ingegaan op een eventueel lid-
maatschap van Turkije, onderbuik-
gevoelens en de campagne voor de 
Europese verkiezingen die op 4 juni 
plaatsvinden. Nederland kiest dan 26 
leden voor het Europees parlement.
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Aftrap voor E uropese verkiezingen
door Guus Geebel

B ezoekers die woensdag 7 april in het H.F . Wittecentrum in De B ilt de openbare C DA bijeenkomst over 
E uropa bijwoonden werden niet teleurgesteld. Tweede K amerlid Henk Jan  Ormel hield een gloedvol betoog 
over de rol van de E uropese U nie en wat deze overkoepelende organisatie voor de 489 miljoen inwoners van 

E uropa betekent.

P laatselijk C DA -voorzitter Bart Davidse (links)  en H enk Jan O rmel.

Sfeervolle Joh annes P assion door Algemeen 
Zangkoor Maartensdijk

door M arijke Drieenhuizen

Onder leiding van Hans Matla heeft het Algemeen Zangkoor Maartensdijk vrijdag 27 maart in een 
nagenoeg volle H. Michaë lkerk in De B ilt een sfeervolle Joh annes P assion uitgevoerd. Het lijdensverhaal van 

C hristus volgens het evangelie van Jo hannes werd gebracht door vijf solisten en het Algemeen Zangkoor 
Maartensdijk. Zij werden begeleid door het barokorkest F lorilegium Musicum, dat op authentieke 

instrumenten in een oude stemming speelde. 

De evangelistenpartij, prachtig ver-
tolkt door Harald Q uaaden, vormde 
de rode draad door deze passie. Ook 
de Christuspartij, gezongen door 
Palle Fuhr Jør gensen, volgde de let-
terlijke bijbeltekst. Het openingskoor 
startte wat weifelend maar de zange-
res en zangeressen van het Algemeen 
Zangkoor Maartensdijk groeiden ver-
volgens in hun rol met het zingen 
van mooie bespiegelende koralen en 

emotioneel gezongen volkskoren. Het 
slotkoor over stralend licht en hoop 
voor de toekomst was een waardige 
afsluiting. 

Weinig tijd
Hans Matla heeft weinig tijd gehad 
om rustig aan zijn nieuwe koor te 
wennen. Vanaf het begin moet er echt 
hard gewerkt zijn om deze passie in 
te studeren. In een voorgesprek ver-

telde Matla dat de leden van het koor 
als vrijetijdsbesteding zingen hebben 
en dat ze met deze uitvoering van 
de Johannes Passion anderen willen 
laten zien hoe zij genieten van hun 
hobby. Daarin zijn ze geslaagd: zowel 
de leden van het koor als het publiek 
konden met een heel goed gevoel 
naar huis.

H et A lgemeen Z angkoor M aartensdijk verzorgde vrijdag 27 maart in een nagenoeg volle H . M ichaë lkerk in De Bilt 
een sfeervolle Johannes P assion.

E en sering loopt weer uit , de natuur ontwaakt.

I nventarisatie mening 
Westbroekers

Deze maand zijn alle bewoners van Westbroek benaderd om hun mening te 
geven over de toekomst van Westbroek. Via een enquê teformulier konden 
de bewoners hun mening geven over belangrijke onderwerpen zoals het wel 
of niet bouwen van woningen en voorzieningen voor jong en oud. 

Het Dorpsberaad is namelijk door de gemeente De Bilt benaderd om mee te 
denken over de toekomstplannen voor Westbroek. Mede op basis van deze 
enquê te wil het Dorpsberaad de stem van de bewoners hierbij laten meewe-
gen. De enquê te is een initiatief van het Dorpsberaad Westbroek.
Een groot aantal bewoners heeft de moeite genomen om mee te werken. 
Van de 450 enquê teformulieren werden er maar liefst 210 ingeleverd. Dat 
mag een goed resultaat worden genoemd. Het Dorpsberaad bedankt ieder-
een die aan de enquê te heeft meegewerkt.
Op woensdagavond 22 april, tijdens een door de gemeente georganiseerde 
informatieavond over de visie op Westbroek, is er ook tijd gereserveerd 
voor de presentatie van de enquê teresultaten. De informatieavond wordt 
gehouden in het Dorpshuis. Alle bewoners van Westbroek zijn uitgenodigd 
en van harte welkom. 

De resultaten van de enquê te binnenkort in een volgende Vierklank worden 
gepubliceerd.



Adverteren in 

De Vierklank!

I ets voor u?

B el dan 

0346 21 19 92

Bikeshop-Loosdrecht
Noodweg 37 • 1231 CP  Loosdrecht

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

Voor al uw reparaties.

Wij halen en brengen

bij u thuis.

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

Aanbiedingen geldig donderdag, vrijdag en zaterdag

Bloemkool .......................  0,79

Kropsla .........................nu 0,69

Perssinaasappels .......... 2 kilo 1,99

Komkommers
0,79

2 x 300 gram

Mooie grote
HollandseVers gewassen

Alleen donderdag

De allerbeste

Mooie Hollandse

1,00
Mooie grote

Landwaart groente en fruit

Spinazie

Penne pasta met gevulde kip en pestosaus ......100 gram 0,99
Kantonese kipschotel met rijst ........................ 100 gram 0,99
Tagliatelle met zalm ........................................ 100 gram 0,99

Volop Asperge gerechten!!!

Vers van de Traiteur

2 voor

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

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

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

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

200 gram

1,00
Hollandse

Volop Hollandse primeurs,
asperges en aardbeien!!



Voordaan blijft koploper 

Voordaan blijft koploper in de overgangsklasse B door een 3-2  
overwinning op Rood Wit. Komende zondag staat een belangrijke wedstrijd 
op het programma voor Voordaan op weg naar het kampioenschap. Dan 
komt nummer twee Victoria namelijk op bezoek in het Groenekanse bos. 
(foto Jeroen Kemp)

Zaterdag was dit de enige (inhaal-)
wedstrijd in de derde klasse D. Niet 
zo maar een wedstrijd. Beide ploegen 
vechten tegen degradatie. SVM stond 
voorlaatste en Dalto derde van onde-
ren. De nummers laatst en voorlaatst 
degraderen rechtstreeks en de derde 
speelt degradatie-promotiewedstrij-
den met mogelijkheden tot handha-
ving. Het was SVM er dus alles aan 
gelegen om stuivertje te wisselen met 
Dalto. 

Wonder
Door blessures en schorsingen zijn er 
dit seizoen maar weinig wedstrijden 
geweest, dat SVM in dezelfde opstel-

ling heeft gespeeld. De prestaties van 
SVM waren daarmee in verband te 
brengen. De discussie gedurende dit 
seizoen de goed presterende A-jeugd 
vervroegd door te laten stromen naar 
de selectie leidde tot het besluit de 
A-jeugd pas volgend seizoen over 
te laten gaan naar de senioren en 
de selectie te laten wat het was. De 
A-jeugd zelf zal als beloning waar-
schijnlijk binnenkort het kampioen-
sfeest kunnen gaan vieren. Zaterdag 
was er eenmalig voor gekozen maar 
liefst 4 A-junioren deel uit te laten 
maken van de hoofdmacht. Twee 
daarvan, Ricardo van de Goede en 
Mike de Kok, stonden in de basis. 

Daarnaast had trainer Evre Laurens 
van Leeuwen als linksback gepos-
teerd, Roy Wijman links op het mid-
denveld en de deze wedstrijd prima 
spelende Kevin van Dronkelaar startte 
als rechtsvoor. Kevin manifesteerde 
zich in de wedstrijd door overal op 
het veld te lopen. Evre verwachtte 
een wonder, maar het wonder van 
Maartensdijk komt kennelijk alleen 
voor in het gelijknamige boek van 
dorpsgenoot Leo Fijen. 

Dalto wilde niet
Hoewel er weinig overleg in het voet-
bal van SVM zat, werd er wel inzet 
getoond. De Maartensdijkers wil-

den winnen; de ploeg uit Driebergen 
wilde vooral niet verliezen. De inzet 
van Dalto was het spel van SVM te 
ontregelen. De Dalto-spelers veins-
den de ene na de andere blessure, 
waardoor het spel regelmatig stil lag 
en het zeker geen spetterende wed-
strijd werd. In de 1ste helft had SVM 
wel het betere van het spel, maar kon 
geen kansen creëren. Het belangrijk-
ste wapenfeit was een mooi schot van 
Kevin van Dronkelaar op de lat. 

Doelpunten
De 2de helft begon goed voor Dalto. 
In de 48ste minuut wist Ricardo van 
de Goede ternauwernood een inzet 
van Dalto op de doellijn te pareren. 
Twee minuten later kreeg Dalto na 
een handsbal op de rand van het 
strafschopgebied een vrije trap. De 
bal verdween buiten het bereik van 
keeper Janssen in de hoek (1-0). SVM 
liep daardoor weer achter de feiten 
aan, creëerde wel wat kleine kansen, 

maar bleef toch machteloos voetbal-
len. Veel lange ballen naar voren in 
plaats van een rustige opbouw. Ook 
de extra ingebrachte A-junioren Tom 
Jansen en Jeroen Geurtsen konden 
helaas het verschil niet maken. Geluk-
kig kon de enige SVM-speler die 
recht had op een doelpunt, Kevin van 
Dronkelaar, in de 83ste minuut alsnog 
de gelijkmaker scoren uit een loep-
zuiver genomen vrije schop. Hierbij 
bleef het. Dalto vierde het gelijkspel 
als een overwinning en heeft nu dus 
betere papieren dan SVM.

Slot 
Voor SVM is er alleen nog een iene-
minie hoop bij winst van de laatste 
twee wedstrijden; een bijna onmoge-
lijke opgave. Over twee weken wacht 
de loodzware thuiswedstrijd tegen 
het nog om een periodetitel strijdende 
Woudenberg, waarna de slotwedstrijd 
is in en tegen Renswoude, dat geen 
belangen meer heeft. 
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SVM dicht bij degradatie
Door het gelijkspel (1-1) bij mede-degradatiekandidaat Dalto in Driebergen heeft SVM de loop van de 

competitie niet meer in eigen hand. Alleen bij winst had SVM de regie gehouden. SVM blijft nu op een plek 
staan, die rechtstreekse degradatie inhoudt en is nu mede afhankelijk geworden van de resultaten van Dalto 

in de komende twee laatste wedstrijden van de competitie.

Na het zaalseizoen stond voor Twee-
maal Zes dit weekend de eerste veld-
wedstrijd weer op het programma. In 
deze competitie bezet Tweemaal Zes 
de tweede plaats in de overgangs-
klasse, één punt achter koploper ‘Voor 
allen door allen’ uit Wageningen. Zij 
worden gesponsord door BAT Conti-
nental uit Wijk bij Duurstede en staan 
daardoor in korfballand bekend als 
Vada/BatCont. De eerste tegenstander 
na het uiterst succesvolle tussendoortje 
was KC De Hoeve uit die gelijknamige 
plaats. In de heenwedstrijd werd er nog 
op het gras van en in De Hoeve ver-
loren (17-15). In een matig en weinig 
boeiend duel kwam de overwinning 
nu voor Tweemaal Zes nooit echt in 
gevaar: 12-9.

De wedstrijd werd onder aangename 
weersomstandigheden gespeeld. De 
Hoeve opende de score met een kort 
schot na een overnamesituatie. Twee-

maal Zes antwoordde met een door-
loopbal: 1-1. Daarna nam Tweemaal 
Zes, dat aanvallend veel meer in te 
brengen had dan de tegenstander, het 
veldoverwicht, maar wist het grote 
aantal kansen niet om te zetten in 
doelpunten. De tegenstander was ook 
duidelijk naar Maartensdijk gekomen 
om de ‘schade beperkt’ te houden, in 
plaats van te korfballen voor de winst. 
Door veelvuldig consequent achter te 
verdedigen stagneerde het tempo in de 
wedstrijd. Bij een stand van 4-4 wist 
Tweemaal Zes een klein gaatje te slaan 
naar 6-4, maar de bezoekers brachten 
voor rust de stand nog op 6-5.

Zelfde beeld
In de tweede helft ontstond al snel 
hetzelfde beeld. De bezoekers korf-
balden weinig en Tweemaal Zes had 
moeite om kansen te verzilveren. Via 
8-5 leek het erop of Tweemaal Zes 
definitief afstand kon nemen, maar 

De Hoeve verkleinde alsnog de marge 
weer tot twee. Dit kwam ook mede 
door slordigheden in de verdediging 
en niet zo zeer door fraai aanvalsspel 
van de bezoekers. Zo zouden vijf 
van de negen treffers van De Hoeve 
ontstaan uit directe verdedigingsfou-
ten van Tweemaal Zes. De eindfase 
speelde Tweemaal Zes gecontroleerd 
uit, zonder daarbij in gevaar te komen. 
De eindstand werd 12-9.

Nog een tussendoortje
Doordat koploper Vada/BatCont. 
dit weekend niet in actie kwam is 
Tweemaal Zes met deze overwin-
ning minimaal één week koploper.  
Tweemaal Zes is komend weekend 
vrij, maar oefent om 14.00 uur thuis 
tegen Oost-Arnhem om het wedstrijd-
ritme te behouden. 25 april staat ver-
volgens het belangrijke duel in Wage-
ningen tegen Vada/BatCont. op het 
programma.

Tweemaal Zes wint eerste veldwedstrijd Salvobeloften in
winning mood

Het was een goede week voor het Salvobeloftenteam. 
Twee wedstrijden in een week spelen en beide keren met 3-1 winst 

afsluiten. Door deze resultaten blijft het meidenteam 
in de top vijf van de ranglijst.

Woensdag moesten de beloften naar Mijdrecht om tegen het in degrada-
tiegevaar verkerende Unitas te spelen. Unitas had de punten hard nodig 
en was heel strijdbaar. Dit wat oudere team moest het vooral hebben van 
slim aanvalsspel en goed verdedigend positiespel. De meiden hadden het 
moeilijk met deze tegenstander. Ook het late tijdstip van aanvang deed de 
vorm van het team geen goed. De eerste set ging zelfs verloren met 25-23. 
In de derde set werd het nog even spannend. Maar een fantastische service 
serie van Martine Vringer zorgde voor de ommekeer en winst in de set. De 
laatste set ging met 16-15 ook naar Salvo. Zaterdag kwam het als derde 
geklasseerde Forza naar Maartensdijk met het doel om de derde plek vast 
te houden. Door de mindere resultaten in de tweede competitiehelft is deze 
positie voor Salvo niet meer te halen. Maar de meiden wilden er een goede 
wedstrijd van maken. De eerste set was van hoog niveau. Er werd van 
beide kanten heel goed gevolleybald en er zat alles in wat volleybal tot een 
aantrekkelijk kijkspel maakt. Het talrijke publiek genoot volop. Vooral toen 
Salvo de setwinst pakte met 25-23. In de tweede set had Salvo een mindere 
fase. Forza nam gedecideerd het initiatief en was op alle onderdelen beter 
dan Salvo. De set ging naar de tegenstander met 16-25. De derde en vierde 
set waren weer zeer spannend. De teams waren gelijkwaardig wat veel 
aantrekkelijke ralley’s opleverde. Salvo functioneerde echter als team net 
iets beter en was brutaler in aanvallend opzicht. Dat verschil leverde twee 
maal de setwinst op met resp. 25-22 en 25-23. Door dit resultaat houdt 
Salvo de vijfde plek stevig in handen. Zaterdag 18 april spelen de meiden 
hun laatste wedstrijd van dit seizoen in de Vierstee tegen Nederhorst. De 
wedstrijd begint om 15.15 uur. 

Het eerste competitieduel van DOS 
na het zaalseizoen, was meteen een 
pittige. Koploper Bolnes kwam op 
bezoek. Niet zomaar een koploper, 
maar eentje die in de zaal uitkomt in 
de 1ste klasse, twee niveaus hoger 
dan DOS! Van tevoren waren de 
kansen van DOS dus op vrijwel nihil 
geschat.

Toch was er weer een fantastische 
ambiance in het zonnige Westbroek, 
waar het publiek in grote getale was 
toegestroomd. Met Annette van Dijk 
in de basis omdat Annemiek van de 
Bunt de week daarvoor ziek was, 
begon DOS deze pittige wedstrijd. 
Bolnes was echter bij de les en wist 
op een 2-0 voorsprong te komen. 
DOS wist met een strafworp weer 
dichterbij te komen, maar Bolnes 
was de eerste minuten ongelooflijk 
zuiver en nam weer een voorsprong 
van twee doelpunten. Een aanvalsvak 
van DOS had moeite om elkaar vrij 
te spelen, mede door het verdedi-
gingswerk van Bolnes. Bolnes nam 
dan ook een voorsprong van vier 
doelpunten. Ondertussen had DOS de 
zaken verdedigend wat omgegooid, 
waardoor er niet zomaar geschoten 
kon worden door Bolnes, zonder bal-

verlies. DOS kon daardoor langer 
aanvallen en wist de marge dan ook 
terug te brengen naar twee doelpun-
ten. Ruststand 4-6.
Na de rust bleef DOS uitstekend 
verdedigend werk leveren. Terwijl de 
dames van DOS achterverdedigden, 
namen de heren extra risico om bij 
schoten van Bolnes snel in te zak-
ken, wat veel onderscheppingen ople-
verde. Bolnes bleef hetzelfde spel 
spelen, wat DOS in de gelegenheid 
stelde lang aan te vallen. Jeroen Groot 
uit de B1 mocht zijn aanvalskunsten 
tonen en dat deed hij dan ook uiter-
mate goed, door tweemaal te scoren. 
Daarnaast wist hij verdedigend zijn 
heer goed in de tang te houden, mede 
door toedoen van zijn vakgenoten. 
Naarmate de wedstrijd vorderde, eiste 
het harde werken bij DOS zijn tol en 
moesten zij Bolnes laten gaan. Bolnes 
wist dan ook de voorsprong uit te 
bouwen naar een eindstand van 7-14, 
maar DOS kon met opgeheven hoofd 
het veld verlaten.
De volgende wedstrijd wordt een 
belangrijke tegen SDO uit op donder-
dagavond 23 april in Hillegom. Een 
duel waarbij DOS de laatste plaats 
kan verlaten. Alle aanmoediging is 
dus weer van harte welkom.

DOS speelt goede wedstrijd
Toon Hermans maakte er 40 jaar 
geleden al een liedje van, het zingen 
van vogels in de vroege ochtend. Nu 
het steeds eerder licht wordt en de 
temperatuur stijgt, laten de vogels 
zich steeds meer horen. Aanleiding 
voor IVN de Bilt en Vogelwacht 
Utrecht om op zondag 19 april a.s. 
weer hun ‘Vroege Vogel wandeling’ 
voor publiek te organiseren. Deze 
keer vindt de wandeling plaats in 
de bossen van Beukenburg, gelegen 
aan de rand van Bilthoven waar 
de overgang naar het veenweide 
gebied van Maartensdijk en West-
broek begint. 
Tijdens de wandeling wordt 
getracht de verschillende vogels te 
herkennen aan hun eigen specifieke 
zang. Het is verstandig om een 
verrekijker mee te nemen, wellicht 
zie je dan ook wie er zingt. Vertrek 
is om 6.00 uur bij het begin van 
de Beukenburgerlaan, gelegen aan 
de ventweg van de N234 Utrecht 
- Soestdijk, ten westen van de krui-
sing met de Gezichtslaan en schuin 
tegenover het Prinsenlaantje. De 
wandeling duurt ± twee uur, deel-
name is gratis. Voor meer informa-
tie: Hans de Vos Burchart, tel. 030 
2294361.

‘Vogeltje’



Vrijdag
koopavond

tot 20.00 uur

VOORJAARS-
COLLECTIE 2009

JE KRIJGT ER ECHT ZIN IN, 

ALS JE DIE FRISSE KLEUREN 

EN LEUKE MODELLEN ZIET.

BIJ AANKOOP 

VANAF € 50,- 

EEN KETTING CADEAU!

Postbus 263
3720 AG  Bilthoven
Telefoon: 030 - 2211618
Fax: 030 - 2200650
E-mail: info@ peperkamp.info

Maertensplein 33, Maartensdijk, tel. 0346 - 21 37 11

Bruiden opgelet!!
Wij verzorgen ook bij jou thuis

- jouw bruids-kapsel

- bruids make-up

- familie van het bruidspaar

-  indien nodig ook 's morgens vroeg!

 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.

Geurende freesia's bos 3,95
Kruidenplanten 3 voor 3,95
Aardbeiplanten 3 voor 3,95
Rhododendron kanjer  24,95
Verwen tuin en gazon met
culterra bemesting  100 m2  14,15

Voorjaarsconcert
Muziekvereniging Soli Deo Gloria uit Tienhoven geeft op zaterdag 18 april 2009 
haar jaarlijkse voorjaarconcert. In 2009 is er geen specifiek thema. Het bevat 
muziekwerken die ingetogen en rijk van klankkleur, spectaculair en populair 
zijn. De muzikanten van Soli Deo Gloria zullen onder de bezielende leiding van 
dirigent Peter Tol hun uiterste best op zaterdag 18 april 2009 in het dorpshuis  
‘De Veenkluit’ aan de Ds. Ulferslaan te Tienhoven. Aanvang concert 20.00 uur. 
Toegang is gratis. Voor meer informatie: website www.sdgtienhoven.nl of tel. 
0346 281903 of 06 14644795.

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
In De Vierklank van 11 maart jl. wordt onder de kop ‘Raadsbrede steun Cen-
trumplan’ een beknopte weergave van de raadsvergadering gegeven. Ik sta er 
altijd weer versteld van dat zo’n lange discussie zo kort samengevat kan worden. 
Proficiat. 

Alleen bij het stuk ‘Betaald parkeren’ is in mijn optie iets te veel ingekort. 
Ondergetekende wil over betaald parkeren praten in het kader van ondergronds 
parkeren. Wanneer we nu geen keuze maken kijken we de volgende 40 tot 50 jaar 
tegen geparkeerde auto’s in een mooi winkel- en wandelgebied. En wanneer we 
op een terrasje zitten snuiven we gratis benzine - , gas - of koolzaaddampen op. 
Wanneer er voldoende en aan beide kanten van het Centrumgebied toegankelijk 
ondergronds parkeren is hoeft men ook niet een ‘extra’ rondje te rijden om een 
parkeerplek te vinden. Deze extra benzinekosten wegen niet op tegen voor € 0,50 
per uur betaald parkeren in een ondergrondse parkeergarage. 

Daar wil ik met de wethouder wel eens over debatteren. Zeker nu we ook nog een 
nota Duurzaamheid hebben aangenomen. 
 
N ico Jansen  (C hristenU nie)  

Aanleveren 
kopij en advertenties 

Kopij met betrekking tot festiviteiten met 
Koninginnedag graag deze week aanleveren.

Garage Van der Meij
AUTO VAN DE WEEK

407 XT 2.0 16V HDIF, GRIS FER, LEDER, ER, CV, SB, CRUISE C, ABS,
RAD/CD/TEL, PARKEERS, CLIMATE C, LMV, AIRB, REGENS, 175.000KM .........................  '05 € 10.950,-

PEUGEOT
107 1.0 12V 5DRS, ZWART MET., ER, CV, SB, RAD/CD, AIRBAGS, 23.000 KM ...................  '08 € 8.950,-
206 1.4 XR 3DRS, ROOD MET., ER, CV, SB, RAD/CD, 57.000 KM .......................................  '04 € 7.150,-
307 SW 2.0 16V NAVTECH, ZILV GRIJS MET, CRUISE C, CLIMATE C,
ER, CV, SB, RAD/CD WISS, NAVI, ABS, LMV, 79.000KM .....................................................  '05 € 12.500,-
307 SW 1.6 16V HDIF NAVTECH, GRIJS MET, CRUISE C, ER, CV, ESP,
ABS, CLIMATE C, RAD/CD WISS/NAV, AIRB, 168.000KM ....................................................  '04 € 7.950,-
406 2.0 HDI BREAK 110PK, GRIJS MET, ER, CV, SB, CLIMATE C,
ABS, RAD/CD, CRUISE C, LMV, 220.000KM ........................................................................  '03 € 4.500,-
607  2.2 16V AUT, ZWART MET, ROOD LEDER, RAD/CD/NAV, ER, CV,
CLIMATE C, CRUISE C, LMV, REGENS, MLV, ESP, ABS, AIRBAGS, 136.000KM .................  '03 € 12.950,-
PARTNER 1.6 16V MPV, GRIS ICELAND, PANORAMADAK, ER, CV,
AIRCO, CRUISE C, TREKH, 2X SCHUIFDEUR, RAD/CD, 77.800KM ....................................  '05 € 11.950,-

CITROËN/RENAULT/VOLVO
CITROËN  C4 1.6 16V AMBIANCE, 5DRS, ZILV. GRIJS MET., ER, CV, SB, ABS, AIRBAGS,
CLIMATE C., CRUISE C., 73.000 KM ...................................................................................  '05 € 10.750,-
CITROËN SAXO 1.4 VTS, GRIJS MET., RAD/CD, ER, CV, SB, AIRB., ESP, 79.000 KM ........  '03 € 5.950,- 
CITROËN  C3 1.4I, ZWART, CRUISE C., ER, CV, SB, RAD/CD, AIRB., 70.000 KM ...............  '03 € 7.950,-
CITROËN  PICASSO 1.6 16V HDI, GRIS FER, CRUISE C., ER, CV, SB, RAD/CD, ABS,
AIRBAGS, CLIMATE C., 75.000 KM ......................................................................................  '06 € 14.750,-
RENAULT LAGUNA 1.6 16V, GRIJS MET, CRUISE C, ER, CV, SB, ESP,
CLIMATE C, ABS, REGENS, PARKEERS, RAD/CD, 139.000KM ...........................................  '03 € 5.500,-
FIAT IDEA 1.4, ANTRACIET MET., AIRCO, ER, CV, SB, AIRBAGS, 58.000 KM ....................  '04 € 7.750,-
MAZDA MX5 1.6 16V, D GROEN MET, ER, CV, SB, RAD/CD, LMV, MLV, 120.000KM ...........  '98 € 7.950,- 
CHRYSLER PT CRUISER CABRIO AUT., ZWART MET, LEDER INT,
LMV, RAD/CD, CLIMATE C, CRUISE C, ER, CV, SB, ABS, AIRBAGS, 20.000KM .................  '07 € 19.950,-

BUDGET CARS
FIAT SEICENTO 1.1I, BLAUW, NETTE AUTO, 60.000KM ......................................................  '00 € 2.950,-

KIJK OOK OP WWW.GARAGEVANDERMEIJ.NL
Pe geot • Citro n • en lt • nderho d • P

de Losw l 21  il ers  tel. 035  6214335
nd strieweg 34  rtensdi k  tel. 0346  214540
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advertentie

Omwonenden krijgen toelichting op 
onderzoek

door Guus Geebel

Dinsdag 7 april kregen omwonenden van de bunker op L arenstein een toelichting op het onderzoeksrapport 
van B ureau Tauw. I n het rapport zijn opties aangegeven over hoe en tegen welke kosten een oplossing 

voor het bunkerprobleem gevonden kan worden. E rik L abee en Joc hem B loemendaal van B ureau Tauw 
presenteerden de onderzoeksresultaten.

Op 30 oktober was beloofd dat 
omwonenden het eerst geï nformeerd 
zouden worden over de onderzoeks-
resultaten. Bureau Tauw is een onaf-
hankelijk adviesbureau met 800 men-
sen in zes vestigingen in Nederland. 
Een besluit over wat er met de bunker 
moet gebeuren wordt later door de 
gemeenteraad genomen. Rond de 50 
mensen woonden de presentatie over 
de mogelijke varianten bij. Die gaan 
van de bunker laten staan en zand 
erover, half slopen, er een monument 
van maken, tot helemaal slopen, met 
of zonder explosieven. In het rapport 
wordt aangegeven wat de consequen-
ties van de verschillende opties zijn. 

Springstoffen
‘De bunker verkeert in een slechte 
staat’, zegt Erik Labee. ‘Er zijn moge-

lijk nog resten van springstoffen aan-
wezig. De verwachting is echter dat 
dit beperkt en ongevaarlijk is. Maar 
als je er mee aan de slag gaat heb je 
toch te maken met achtergebleven 
springstoffen. Er zijn geen technieken 
om de resten op te sporen.’ Hij geeft 
aan dat je bij sloop van het bovendeel 
van de bunker niet met grondwater te 
maken hebt. Dat is bij sloop van het 
ondergronds liggende gedeelte wel 
het geval. Over de cultuurhistorische 
waarde van de bunker zegt Labee dat 
deze bunker één van de 89 mobilisa-
tieobjecten uit de Koude Oorlog is en 
niet bijzonder.

R eacties
De omwonenden zijn over het alge-
meen tevreden over het rapport van 
Bureau Tauw. Cees van der Poel stelt 

wel dat een geofysisch onderzoek 
naar de gevolgen van een explosie 
niet is meegenomen. Namens omwo-
nenden overhandigt hij wethouder 
Arie-Jan Ditewig 320 handtekenin-
gen van bewoners die niets met de 
bunker willen doen. Niet iedereen is 
echter tegen sloop met explosieven. 
De heer Baas stelt dat het nu wel 
is misgegaan, maar dat er ook van 
geleerd is. De secretaris van Bedrij-
venpark Larenstein, Henk van Asch, 
zegt meer dan 300 werknemers met 
hun gezinnen te vertegenwoordigen. 
‘Wij willen de bunker weg hebben. 
Blijft de bunker staan dan voelen de 
bedrijven die er om heen staan zich 
niet veilig. Dat zou kunnen betekenen 
dat de waarde van de panden dan ook 
minder is.’ Er is ook discussie over de 
oppervlakte die het afdekken van de 

bunker in beslag zou nemen. Dat de 
bunker een van de 89 mobilisatieob-
jecten uit de Koude Oorlog is, wordt 
in twijfel getrokken. De opmerkingen 

van de bewoners worden uitgewerkt 
en binnen enkele weken op de web-
site van de gemeente geplaatst. 

C ees van der P oel overhandigt wethouder Ditewig 320 handtekeningen van 
omwonenden die tegen sloop zijn.

Adviesraad Wet sociale 
werkvoorziening van start

Donderdag 9 april installeerde wethouder Herman Mittendorff in gemeen-
tehuis Jagtlust de nieuwe regionale Wsw-raad. De raad behartigt de belan-
gen van iedereen die werkzaam is, of op een wachtlijst staat, bij de sociale 
werkvoorziening in de gemeenten Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, 
Wijk bij Duurstede of Zeist.

De Wet sociale werkvoorziening (Wsw) is er voor mensen met een arbeids-
handicap. Met een Wsw-indicatie krijgen zij aangepaste werkplekken bij 
het werkvoorzieningschap. Zij kunnen ook vanuit het schap worden gede-
tacheerd of in dienst zijn bij een regulier werkgever met begeleiding vanuit 
het werkvoorzieningschap. Wethouder Mittendorff vertelt over ontwik-
kelingen die moeten leiden tot kleinschalige werkprojecten. ‘Daar zou de 
raad in moeten meedenken over de toekomst. Ik ben jullie partner daarin’, 
aldus de wethouder. De Wsw-raad bestaat uit voorzitter Ton Oostveen uit 
Maartensdijk, secretaris Ronald van Ewijk en de leden Nieske Schurer, Ton 
Vermunt en Tries den Otter. Wilma Vincken (Versterking Cliëntenparticipa-
tie) coacht de Wsw-raad. [ GG]

V.l.n.r  T on O ostveen, N ieske Sc hurer, wethouder M ittendorff,  Ronald van 
E wijk,  Wilma Vincken en T on Vermunt.

a.s. zondag open

L aat middeleeuwse miniaturen 
uit het bisdom U trecht

De Werkgroep Kunst en Religie had voor dit seizoen zes lezingen op het 
programma staan. Johanna van Nieuwstadt sluit de serie op 20 april af met 
' Miniaturen uit het Bisdom Utrecht' . De lezing worden om 20.00 uur gegeven 
in de Bechsteinzaal van Schutsmantel, Gregoriuslaan 35 in Bilthoven.
De entree bedraagt € 7,50 inclusief koffie of thee. Aanmelden kan door het 
bedrag over te maken op giro 5216208 t.n.v. E.J. Mondé in Bilthoven, of op 
de avond van de lezing zelf. Vermeld bij uw bestelling de data. Contactadres: 
Ed Mondé, tel. 030 2283150.

Taizé viering
Zondagavond 19 april a.s. is er een 
Taizéviering in de Immanuëlkerk 
in De Bilt aan de Soestdijkseweg-
Zuid nr. 49, ingang onder de toren. 
De kerk is open vanaf 19.00 uur, 
de viering begint om 19.30 uur. De 
kerk is ingericht met kaarslicht. Op 
de kerkvloer kun je gaan zitten (een 
deel van de dienst of de hele tijd), 
neem gerust je eigen zitkussentje/
kleedje mee. Om de kerkvloer heen 
staan ook stoelen, voor wie liever 
niet (steeds) op de grond zit. 

Thema dit keer is: Wat zoeken jul-
lie?  Tijdens de viering kun je een 
lichtje aansteken en gebedsintenties 
opschrijven. Over de lezing kun je 
zelf nadenken. Na de viering is er 
in de zaal achter de kerk de moge-
lijkheid om koffie of thee te drin-
ken en om na te praten. Iedereen is 
van harte welkom! 

Onder het genot van een drankje en 
een hapje wordt men uitgenodigd 
voor de Biltse Buiten Beleving. Ter-
wijl er wordt gekookt op een buiten-
keuken van Boretti, door de chef van 
Hotel Van der Valk De Biltsche Hoek, 
kunt u zich laten inspireren voor het 
komende buitenseizoen. Hoefakker 
Hoveniers kan u advies geven over 
uw tuin of tuinontwerp die u kunt 
combineren met de nieuwste trends 

op het gebied van de buitenmeu-
belen, terrasoverkappingen en zon-
wering van Jansen De Bilt Zonwe-
ring. Zelfs buiten design, bijzondere 
beplanting of sfeervol hekwerk voor 
uw tuin is aanwezig. Geniet van heer-
lijke Italiaanse delicatessen, proef de 
wijnen van Q -Vignes Wijnimport en 
maak tevens kennis met de magie 
van het ballonvaren. Ook het bijzon-
dere vlechtwerk van De Vlechterij 

is te bewonderen. Met de produk-
ten van het Utrechts Landschap kunt 
u op zondag kennismaken. Alles is 
dus aanwezig om het buitenseizoen 
sfeervol te beginnen. Terwijl u rustig 
geniet van de opening van het bui-
tenseizoen kunnen uw kinderen zich 
uitleven op een springkussen of zich 
laten schminken.
U bent van harte welkom op de Biltse 
Buiten Beleving op het terrein van 
Jansen de Bilt aan de Holle Bilt 25, 
op zaterdag 18 of zondag 19 april a.s. 
van 11.00 uur tot 17.00 uur en geniet 
onder het genot van een hapje of een 
goed glas wijn van de start van het 
sfeervolle buitenseizoen. De toegang 
tot dit unieke evenement is geheel 
gratis. 

Derde editie B iltse B uiten B eleving
Op zaterdag 18 en zondag 19 april wordt voor de derde keer de tweedaagse B iltse B uiten B eleving gehouden. 

Dit sym patieke intiatief is opgezet door Jan sen de B ilt Zonwering, Hoveniersbedrijf Hoefakker, 
Hotel van der Valk De B iltsche Hoek en Q -Vignes Wijnimport. Naast deze initiatiefnemers 

zijn er nog tal van andere B iltse bedrijven aanwezig.

G eslaagde P aasmarkt 
Terwijl op het Maertensplein zater-
dag de kleinveemarkt was die heel 
veel mensen trok, hield Eva Aertssen 
haar markt voor een goed doel in de 
binnentuin van Dijckstate. Ze gaat 
deze zomer in drie dagen fietsen van 
Londen naar Parijs voor het steunen 
van het onderzoek en de verbetering 
van de behandeling van kinderdiabetes. Ze had heel wat spullen verzameld. 
Veel kleding, een aantal fietsen, kinderspeelgoed, schilderijen, serviezen en 
nog veel meer. De spullen heeft ze gekregen van buren, collega’s en buiten-
staanders. Je kon er rustig rondlopen. Je kon er zitten en wat gebruiken en dat 
deden veel mensen want het is redelijk druk geweest en er is veel verkocht. 
Vierhonderd euro heeft ze er mee verdiend. Wat over is gebleven gaat naar 
Marktplaats en als het lukt de Vrijmarkt op Koninginnedag. De niet verkochte 
schilderijen gaan naar de schilderes terug. Eva bedankt alle gevers, kopers, 
helpers en Dijckstate zelf, voor het gratis gebruik van de binnenplaats. [ KP]



Aanvragen om vergunning  
(artikel 41  Woningwet) voor:
L ichte bouwaanvraag
•  Maartensdijk, Dorpsweg 226, 

intern veranderen bijgebouw en 
plaatsen sauna;

•  Maartensdijk, Dorpsweg 35, plaat-
sen erker;

•  Maartensdijk, Gruttolaan 5, plaat-
sen erker aan de voorzijde;

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

Vrijstellingsverzoeken
Soms is op grond van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening vrijstelling 
van het bestemmingsplan nodig 
voor met het bouwplan kan wor-
den 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 
burgemeester en wethouders  van 
gemeente De Bilt bekend dat bij 
afdeling Vergunningen Toezicht 
gedurende zes weken voor ieder-
een ter inzage liggen de verzoeken 
om vrijstelling als bedoeld in:
artikel 19 lid 2  van de wet op de 
Ruimtelijke Ordening voor:
• Maartensdijk, Dorpsweg 51-53, 
oprichten dagcentrum

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 brengen 
bij burgemeester en wethouders van 
gemeente De Bilt (Postbus 300, 
3720 AH Bilthoven).

Ontheffingsaanvragen 
(Wro na 1 juli 2008)
Soms is een aanvraag om bouwver-
gunning in strijd met het geldende 
bestemmingsplan. Op grond van 
de Woningwet moet een dergelijke 
aanvraag tevens worden opgevat als 
een verzoek om ontheffing van de 
regels van het bestemmingsplan. 

Aanvraag ontheffing 
en bouwvergunning
Burgemeester en wethouders zijn 
van plan om met toepassing van art. 
3.23 van de Wet ruimtelijke orde-
ning een ontheffing van het bestem-
mingsplan én bouwvergunning op 
grond van art. 40 van de Woningwet 
te verlenen voor:
•  Groenekan, Vijverlaan 4, uitbrei-

den woning

De ontwerpbesluiten inclusief de 
bijbehorende stukken liggen in het 
gemeentehuis bij de afdeling Ver-
gunningen en Toezicht, gedurende 
zes weken ter inzage op werkdagen 
van 8.30 uur tot 12.30 uur.

De termijn van terinzagelegging 
start de dag na de datum van deze 
publicatie. Gedurende de termijn 
van terinzagelegging kunnen 
belanghebbenden, bij voorkeur 
schriftelijk, reageren op dit voor-
nemen bij burgemeester en wethou-
ders van gemeente De Bilt (Postbus 
300, 3720 AH Bilthoven). 

Vindt u dat u door één van de boven-
staande besluiten dan wel beide 
besluiten rechtstreeks in uw belang 
bent getroffen? Dan kunt u op grond 
van de Algemene wet bestuursrecht 
een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het college van B&W 
van De Bilt (Postbus 300, 3720 
AH Bilthoven). U moet dat doen 
binnen zes weken na de verzend-
datum (=datum achter de verleende 
vergunning) van de besluiten. In het 
bezwaarschrift moet in elk geval 
worden vermeld naam, adres, de 
dagtekening, een omschrijving van 
het besluit waartegen het bezwaar 
is gericht en de redenen waarom 
bezwaar wordt gemaakt. 

Voor bouwinformatie of het bekij-
ken van ter inzage liggende stukken 
kunt u langskomen bij de afdeling 
Vergunningen en Toezicht op werk-
dagen van 8.30 uur tot 12.30 uur. 
Op dinsdag is de afdeling alleen op 
afspraak open van 15.00 – 19.00 
uur. U kunt een afspraak maken via 
telefoonnummer (030) 2289411. 
Voor informatie over bestemmings-
plannen en/of een gesprek met 
een plantoetser dient u altijd een 
afspraak te maken via bovenge-
noemd telefoonnummer.

K ennisgeving 
Op grond van het Besluit mobiel 
breken bouw- en sloopafval is inge-
komen de kennisgeving van:
•  De Bruijn Recycling Lopik BV 

(B.R.L.) te Lopikerkapel voor het 
bewerken met een mobiele puin-
breker van bouw- en sloopafval 
op perceel G roenekanseweg 189 
G roenekan (RWZI-terrein).

Het betreft het breken van ca. 6.000 
ton beton en metselwerkpuin op het 

terrein van de oude rioolwaterzui-
veringsinstallatie.     
Periode waarin de installatie 
gebruikt zal worden: 20 april tot 
20 juli 2009
Aantal dagen dat de installatie inge-
zet wordt: ca. 5 à 6 werkdagen.

Openbare kennisgeving 
kapvergunning
Het college van burgemeester en 
wethouders van gemeente De Bilt 
heeft op basis van artikel 4.3.2. 
van de Algemene plaatselijke ver-
ordening 2007 t/m 2e wijziging 
gemeente De Bilt een kapvergun-
ning verleend voor:
 
Hollandsche Rading:
•  1 fijnspar, Dennenlaan 3 (08-04-

2009)

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 en 
Toezicht. Inzage van kapvergun-
ningen 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 verzend-
datum van de kapvergunning een 
schriftelijk en gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders van 
de gemeente De Bilt, Postbus 300, 
3720 AH Bilthoven.

Publiekszaken

Verkiezingen van de leden van 
het E uropese P arlement

Stemmen per brief

De burgemeester van De Bilt brengt 
het volgende ter openbare kennis:
Het stemmen per brief zal mogelijk 
zijn voor de volgende categorieën 
kiezers:
a.  Nederlanders, die wonen in het 

buitenland;
b.  Nederlanders, die wonen in de 

Nederlandse Antillen of Aruba;
c.  Nederlanders, ingeschreven bij 

een Nederlandse gemeente, die 
op 4 juni 2009 in het buitenland 
werken;

d.  Een Nederlands gezinslid van c.

Bovendien moeten zij op 4 juni 
2009 18 jaar of ouder zijn.

Ter gemeentesecretarie zijn formu-
lieren beschikbaar, waarmee in het 
buitenland wonende of werkzame 
Nederlanders kunnen verzoeken om 
aan de stemming deel te nemen. 

Voor de kiezers genoemd onder a 

en b dienen de formulieren op 22 
april 2009 te zijn ontvangen door 
burgemeester en wethouders van 
's-Gravenhage.

Uiterlijk 7 mei 2009 moeten de for-
mulieren van de kiezers genoemd 
onder c en d ontvangen zijn ter 
gemeentesecretarie waar zij inge-
schreven zijn.

Nadere inlichtingen worden ter 
gemeentesecretarie verstrekt door 
Unit Burgerzaken, Soestdijkseweg 
Zuid 173 te Bilthoven. 

Stemmen in een stembureau naar 
keuze

De burgemeester van De Bilt maakt 
bekend dat het bij de aanstaande 
verkiezing van de leden van het 
Europees Parlement op donderdag 
4 juni 2009 een kiezer is toegestaan 
zijn/haar stem uit te brengen in een 
stembureau naar keuze.

Daarbij gelden de volgende bepa-
lingen.

A. Schriftelijke aanvraag
1.  Bij de Unit Burgerzaken van de 

gemeente zijn kosteloos formu-
lieren verkrijgbaar voor verzoek-
schriften om in een stembureau 
naar keuze aan de stemming te 
mogen deelnemen.

2.  Het verzoekschrift, alsmede de 
oproepingskaart (indien reeds 
verstrekt), moeten uiterlijk op 25 
mei 2009 door de kiezer worden 
ingediend bij de burgemeester 
van de gemeente, waar hij/zij 
op woensdag 22 april 2009 als 
kiezer is geregistreerd.

3.  Het verzoek wordt niet ingewil-
ligd, wanneer het de verzoeker 
is toegestaan om bij volmacht 
aan de stemming te mogen deel-
nemen.

4.  Bij inwilliging van het verzoek 
wordt de beslissing op de oproe-
pingskaart gesteld, die daardoor 
wordt omgezet in een kiezers-
pas.

B . Mondelinge aanvraag
1.  De kiezer dient hiertoe, na ont-

vangst van de oproepingskaart, 
doch uiterlijk op 2 juni 2009 de 
oproepingskaart over te leggen 
bij Unit Burgerzaken van zijn/
haar woonplaats op woensdag 22 
april 2009.

2.  Bij inwilliging van het verzoek 
wordt de beslissing op de oproe-
pingskaart gesteld, die daardoor 
wordt omgezet in een kiezers-
pas.

Nadere inlichtingen worden ver-
strekt door U nit B urgerzaken, 
Soestdijkseweg Zuid 173 te B ilt-
hoven.

Stemmen bij volmacht

De burgemeester van De Bilt maakt 
bekend dat het bij de aanstaande 
verkiezing van de leden van het 
Europees Parlement op donderdag 
4 juni 2009 een kiezer is toegestaan 
bij volmacht te mogen stemmen. 
Daarbij gelden de volgende bepa-
lingen.

A.  Machtiging door schriftelijke 
aanvraag

1.  Bij de Unit Burgerzaken van de 
gemeente zijn kosteloos formu-
lieren verkrijgbaar voor de ver-
zoekschriften om bij volmacht te 
mogen stemmen.

2. Het verzoekschrift moet uiterlijk 
25 mei 2009, door de kiezer wor-
den ingediend bij de burgemees-
ter van de gemeente, waar hij/zij 
op woensdag 22 april 2009 als 
kiezer is geregistreerd.

3.  Het verzoek wordt niet ingewil-
ligd wanneer het aan de ver-
zoeker is toegestaan om in een 
stembureau naar keuze aan de 
stemming te mogen deelnemen.

4.  Degene die zich bereid heeft 
verklaard als gemachtigde op te 
treden, moet op woensdag 22 
april 2009 als kiezer zijn gere-
gistreerd.

5.  Bij inwilliging van het verzoek 
ontvangt de gemachtigde een 
volmachtbewijs. De volmacht-
stem dient tegelijk met de eigen 
stem te worden uitgebracht.

B .  Machtiging door overdracht 
van de oproepingskaart

1.  De kiezer kan ook, in plaats van 
een verzoekschrift in te dienen, 
na ontvangst van de oproepings-
kaart, tot en met de dag van de 
stemming, zelf een andere kie-
zer machtigen voor hem/haar te 
stemmen. Dit geschiedt door de 
oproepingskaart aan die kiezer 
over te dragen.

2.  Een op deze wijze aangewezen 
gemachtigde moet op woensdag 
22 april 2009 in hetzelfde stem-
district als kiezer zijn geregi-
streerd die de volmacht geeft.

3.  De aldus gemachtigde kan de 
volmachtstem uitsluitend tege-
lijk met zijn/haar eigen stem, in 
het stemdistrict waar hij/zij staat 
ingeschreven, uitbrengen.

Een kiezer mag niet meer dan 2 
(twee) volmachten aannemen. Een 
volmachtgever is niet bevoegd de 
volmacht in te trekken of zelf aan 
de stemming deel te nemen.

Nadere inlichtingen worden ver-
strekt door Unit Burgerzaken, 
Soestdijkseweg Zuid 173 te Bilt-
hoven.
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Milieuklachten 
Voor milieuklachten over bedrijven 
kunt u tijdens kantooruren terecht bij 
gemeente De Bilt, T (030) 228 94 11. 
Buiten kantooruren kunt u voor deze 
en overige milieuklachten terecht bij de 
politie Binnensticht, T 0900 8844, of de 
milieuklachtentelefoon van de Provin-
cie Utrecht, T 0800 02 25 510 (24 uur 
per dag bereikbaar).

Vergunningen en Toezicht 

Publiekszaken
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Sluiting feestdagen 
R egionale Sociale Dienst

I n verband met de feestdagen is het kantoor van de R egionale Soci-
ale Dienst K romme R ijn Heuvelrug (R SD), Het R ond 6e  te Zeist, op 
donderdag 30 april (K oninginnedag), vrijdag 1 mei en dinsdag 5 mei 
(B evrijdingsdag) gesloten. De R SD is op genoemde data ook telefonisch 
niet bereikbaar. Op 5  mei geldt een beperkte dienstverlening, alleen de 
medewerkers van het U WV Werkbedrijf zijn aanwezig.
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M ededeling:  H et gemeentenieuws is volledig in deze rubriek opgenomen. 
A lleen voor de bekendmakingen en vergunningen is een selectie opgenomen, 
waarbij in ieder geval alle informatie over de dorpskernen wordt vermeld. 
Volledige vermelding van de bekendmakingen voor de kernen De Bilt 
en Bilthoven staan wekelijks in de BiltBuis/ BC  en op de website van de 
gemeente De Bilt www.debilt.nl.

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

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

Zie ook: www.mensdebilt.nl.

Werk in uitvoering
De komende week zijn de volgende werken in uitvoering in de 
gemeente De B ilt:
•  Maartensdijk: bouwrijp maken voormalige gemeentewerf Maar-

tensdijk;
•  De Bilt: Herinrichting Waterweg, noordelijk deel van Looydijk 

tot Groenekanseweg. Weg is afgesloten voor doorgaand verkeer, 
bestemmingsverkeer is wel mogelijk, tot eind april. 

•  Bilthoven: (sanerings-)werkzaamheden op de parallelweg 
Emmaplein, aan de kant van de even-huisnummers tot 17 april.

•  Bilthoven: Afsluiting fietspad spoorwegovergang Bilthoven in de 
nacht van 15 op 16 april, i.v.m. werkzaamheden onderhoudswerk-
zaamheden.

•  De Bilt: Afsluiting Utrechtseweg richting Zeist vanaf Amersfoort-
seweg tot Jordanlaan, in de nacht van 16 op 17 april en 17 op 18 
april i.v.m. wegwerkzaamheden. Afsluiting van 19.00 – 06.00 uur. 

Vanaf 15 april begint de gemeente 
met het verwijderen van foutgepar-
keerde (brom)fietsen op en rond het 
treinstation in Bilthoven. Afgelopen 
week hebben alle foutgeparkeerde 
(brom)fietsen een waarschuwings-
sticker gekregen. Ook zijn duidelijke 

borden geplaatst. Een verwijderde 
fiets of bromfiets kan na betaling 
van de verwijderingskosten (€ 15,--) 
door de rechtmatige eigenaar worden 
opgehaald. De eigenaar moet zich 
kunnen legitimeren en moet met de 
sleutel van de (brom)fiets kunnen 

aantonen dat de betreffende tweewie-
ler zijn/haar eigendom is. 

Kijk voor meer informatie op de web-
site www.debilt.nl of bel met de unit 
Openbare Orde en Veiligheid van de 
gemeente De Bilt op 030 228 94 11.

Let op: Verwijdering “foutgeparkeerde” 
fietsen op station Bilthoven vanaf 15 april

Bericht van het 
Dorpsberaad Westbroek:

Het Dorpsberaad Westbroek vergadert a.s. maandag 20 april 2009 over o.a. 
de volgende onderwerpen. 

-  Verkeer 
(evaluatie besloten verklaring Korssesteeg, staat van wegdek Burg. Huy-
decoperweg, kerkpad naar begraafplaats)

-  Toekomstvisie op Westbroek 
(resultaten huis-aan-huis enquê te, Dorpshuis)

-  Ruilverkaveling 

-  Werkbezoek aan Westbroek college gemeente De Bilt op 14 septem-
ber 2009

Heeft u suggesties, tips, vragen en/of opmerkingen over de onderwerpen 
die aan de orde komen of andere zaken dan kunt u die doorgeven aan de 
secretaris via dorpsberaadwestbroek@ kpnmail.nl.

Het college heeft onlangs een keuze 
gemaakt voor één van de stedenbouw-
kundige modellen die voor de ont-
wikkeling van een nieuw dorpshuis 
zijn opgesteld. Het college wil deze 
keuze ter besluitvorming voorleggen 
aan de gemeenteraad. Op 6 mei geeft 
wethouder Kamminga namens het 
college een toelichting op het voorstel 

van het college aan de raad. Tijdens 
de informatieavond krijgen alle aan-
wezigen volop de gelegenheid om 
vragen te stellen en hun mening te 
vormen over het voorstel. Het verslag 
van de avond wordt met het voorstel 
van het college meegestuurd naar de 
raad, zodat de raad kan die reacties 
kan meewegen bij de besluitvorming. 

Naar verwachting zal de raad in haar 
vergadering van 28 mei een besluit 
nemen over dit voorstel. 

Indien u nog vragen heeft over de 
avond of over het project dan kunt u 
contact opnemen met de projectlei-
der, Marianne van Ammers op 030-
2289425 of via ammersm@ debilt.nl

6 mei Informatieavond 
Dorpshuis Hollandsche Rading 

Graag nodigen wij u uit voor een informatieavond over het dorpshuis voor Hollandsche Rading. 
Op woensdagavond 6 mei vanaf 19:30 uur bent u van harte welkom in het dorpshuis 

van Hollandsche Rading, Dennenlaan 61, Hollandsche Rading. 

Op deze avond zal adviesbureau Inbo 
de concept toekomstvisie presenteren 
voor Westbroek. Afgelopen maanden 
is samen met Bureau Inbo gewerkt 
aan het opstellen van deze visie. 

Ook de bewoners van Westbroek zijn 
hier nauw bij betrokken geweest. Zo 
is begin februari de ‘beleef-het-dorp-
dag’ georganiseerd, gevolgd op 10 

maart door een verdiepingsatelier. Op 
deze wijze hebben de inwoners van 
Westbroek actief hun inbreng kunnen 
geven over wat zij belangrijk vinden 
voor de toekomstige ontwikkeling van 
het dorp Westbroek. Mede op basis 
van deze inbreng heeft de gemeente 
een concept toekomstvisie opgesteld 
die wij graag op deze avond met u 
willen bespreken. Naar verwachting 

zal het college deze zomer de toe-
komstvisie voor Westbroek vaststel-
len en deze ter besluitvorming voor-
leggen aan de gemeenteraad. 

Indien u nog vragen heeft over de 
avond of over het project dan kunt u 
contact opnemen met de projectlei-
der, Marianne van Ammers op 030-
2289425 of via ammersm@ debilt.nl

Presentatie concept toekomstvisie 
Westbroek op 22 april

Graag nodigen wij u uit om mee te praten over de concept toekomstvisie voor Westbroek tijdens 
een informatieavond die de gemeente samen met Inbo adviseurs organiseert. Op woensdagavond 

22 april vanaf 19:30 uur bent u van harte welkom in het dorpshuis van Westbroek, 
prinses Christinastraat 2, Westbroek. 

Publicatie 
agenda raads-
vergadering 

In verband met de paasdagen ver-
schijnt de voorlopige agenda van 
de raadsvergadering van donderdag 
23 april een week later op deze 
pagina. 

U kunt de voorlopige agenda wel 
alvast bekijken op de website www.
debilt.nl onder Bestuur &  Organi-
satie, vergaderkalender-/stukken. 

Op woensdag 22 april wordt de 
voorlopige agenda op deze pagina 
gepubliceerd.

School Voices
Op woensdag 22 april a.s. vertegenwoordigen de groepen 7 van de Juliana-
school uit Bilthoven de gemeente De Bilt op het podium van Vredenburg 
Leidsche Rijn in het project School Voices. De Julianaschool is naast de 
Maartensdijkse Martin Luther Kingschool een van de deelnemende scholen 
in het scholensamenwerkingsverband Delta in De Bilt. Totaal 900 leer-
lingen strijden binnen de provincie Utrecht in dit Festival Europa Cantat, 
dat vooruitloopt op het grootste internationale zangfestival deze zomer in 
Utrecht, waarvoor al ruim 2500 (jonge) zangers over de gehele wereld zich 
als deelnemer hebben aangemeld. [ HvdB]  

De groepen 7 van de Julianaschool uit Bilthoven vertegenwoordigen de 
gemeente De Bilt in het project Sc hool Voices.



DIVERSEN

Voor de KINDERSPELEN te 
Westbroek gevraagd: Oude 
boerenkleding/zakdoeken etc, 
oude gebruikte klompen. Graag 
tel. Mies of Hilda 281702 of 
281183, we halen het graag 
bij u op. Namens de kinderen 
bedankt.

GARAGE-VERKOOP t.b.v. 
Polen zat. 25 april van 10.00 tot 
15.00 uur, Achterweteringseweg 
50 in M’dijk

Vrijstaand HUISJE of stukje 
grond voor echtpaar  Tel. 035-
5825057

GARAGE-VERKOOP 18 
april as Molenweg 18 M’dijk, 
van 10.00 - 14.00 uur. De 
opbrengst is bestemd voor de te 
maken kosten voor een groep 
van 8 vrouwen uit het Poolse 
Miescisko.

Je haar zit goed bij BETTY ” S 
CORNER! Elke vrijdag en 
zaterdag bij ‘kapper Hans’ in 
Maartensdijk. Bel voor een 
afspraak:06-33722022. Zorg 
voor uw haar!

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

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

Boerderij ‘FORTZICHT’. De 
locatie voor een; vergadering, 
workshop, familiebijeenkomst 
of cursus! Voordorpsedijk 35, 
G’kan. Tel.: 030-2710913.
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Te koop aangeboden 
TUSSENWONING met bad en 
slaapkamer op begane grond, in 
rustige straat te Maartensdijk. 
Tel. 0297-263744

CIRKELHARK PZ Zweegers 
Andex 330 €  300,- Tel. 0345-
281452

Antieke Engelse Smeedijzeren 
hotbak €  50,-, dakdragers met 
slot Opel Corsa €  25,- tel. 035-
5771562

Goed werkende vrieskist h 84 
cm, b 56 cm, d 62 cm, is wei-
nig gebruikt €  50,- Tel. 0346-
214084

Mooie metalen Thonetstoel 
met kunstof webbing zitting €  
20,-, Barbie ‘zilverkast’€  10,-, 
Barbie wastafel €  7,50, bar-
bie toiletmeubel €  7,50 Tel. 
06-54665050

Prachtig houten hobbelpaard 
(nieuw) €  22,50, leuke rieten 
poppenwieg ( schommel) €  
20,-, barbie auto porsche 50 cm 
€  15,- Tel. 06-54665050

5 dozen boeken, romans en 
dect. €  30,-, €  5,- per doos 20 
stuks Tel. 0346-213715

PERSONEEL AANGEBON

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

Te koop aangeboden

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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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

F I E TS SE R VI C E  C E NTR U M MAAR TE N V. DI J K
G R U TTOL AAN 18  Tel.0 34 6 -2 12 2 6 7
Geopend: Ma en Wo 16.00-20.00 uur. 
Vr. v.a. 13.00 uur. Za. 9.00-16.00 uur.
Onderdelen uit voorraad leverbaar
Di. en do. alleen op telefonische afspraak 90%  dezelfde dag 
klaar. Ook levering alle merken NIEUWE- en gebruikte fietsen.

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

Oud ijzer- en metaalafval C ock R ose - Maartensdijk. Tel. 
0 6 -5 4 9 6 7 9 8 5

L et op buikvet. Meet " t en je weet " t.
Vraag advies: tel. 0346-571377.   
e-mail: vink-herbalife@ filternet.nl

2  Massages voor de prijs van 1!  
Openingsactie van massagepraktijk Rumah Senang, Holl. 
Rading. Voor meer info/ afspraak: 06-43831110 of www.rumah-
senang.nl

P ersoneel Aangeboden 

Diversen 

A dv erteren in De V ierkl ank!
I ets  v oor  u ?

B el  dan  0346 21 19 92

Dat wil ik ‘effe’ kwijt...
Terugkijkend op wat er de laatste tijd over Groenekan in de krant heeft gestaan, 
moet ik helaas constateren dat wij in Maartensdijk een kern zonder pit zijn 
geworden. Zou daar ook een bokaal voor te verkrijgen zijn?  Alles wat Groene-
kan wel voor elkaar krijgt, schijnt de Maartensdijkse bevolking niet te lukken. 
Geen dorpsraad, geen Oranjevereniging. We hebben jarenlang kunnen genieten 
van veel leuke en mooie activiteiten op Koninginnedag. Zodra de bestaande 
werkgroep stopte, dutte iedereen maar gewoon in.
We worden binnenkort toegevoegd aan de slaapkernen. Daar kun je ook een 
bokaal voor krijgen. Op die manier krijgen we best een vitrine vol. (maar wel 
met een negatieve naam) Maar... laten wij ons dat gebeuren? ?
Wakker worden mensen uit Maartensdijk. Het is hoog tijd voor actie. (De actie 
tegen de golfbaan is nu voorbij, dus kunnen we ons richten op andere dingen). 
In Maartensdijk wonen zoveel meer mensen dan in Groenekan. Daar zullen 
toch wel 5 (jonge) actievelingen tussen te vinden zijn om de Oranjevereniging 
nieuw leven in te blazen.
Wie durft het aan?  Wie maakt er van ons dorp weer een Oranjedorp op 30 
april?  Wie zorgt dat er voor de ouderen op koninginnedag en 31 januari een 
extraatje is, zoals voorheen?  Wie zorgt dat de kinderen op 31 januari weer met 
hun lampionnen achter de muziek aanlopen?  Henk en Hans geven nu het goede 
voorbeeld; wie volgt?  Wie durft deze uitdaging aan te gaan ? ? ? ?

L etty  Berk- de Jong, M aartensdijk

Jon gerenavond in de R ataplan
Woensdag 15 april organiseert het Jongerenwerk, Gemeente de Bilt en de Politie 
een jongerenavond in de Rataplan in Bilthoven. De avond gaat over waar je nou 
wel en niet mag hangen of er genoeg te doen is voor jongeren in Bilthoven. 

Het doel is jongeren hun stem te laten horen en hun wensen aan te geven, maar 
ook samen met alle partijen te kijken naar oplossingen. Op de avond zullen de 
jongerenwerkers van Jeugd-Punt, Wijkagenten van de Bilt, Actie team Jeugd 
(gemeente) en de Burgemeester aanwezig zijn. Alle jongeren uit de gemeente 
de Bilt worden uitgenodigd om mee te praten. De avond zal afgesloten worden 
met optredens van de studiogroepen uit W4 en DJ Weasol zal de laatste dirty 
house hits draaien. De avond begint om 19.30 uur. 

L eerlingen in 
actie bij Sojos

Na een dag ziet de omgeving van Sojos er al een 
stuk netter uit. Onkruid verwijderen, bladeren aan-
harken en stenen egaliseren. Twaalf leerlingen van 
het Groenhorstcollege in Maartensdijk doen een 
maatschappelijke stage voor Stichting Animo, waar 
Sojos onderdeel van is. Daniel van de Beek uit 
Groenekan vindt het leuk om te doen: ‘Bestrating 
en tuinonderhoud hebben we op school al gehad en 
dat komt hier nu goed van pas’. Andere leerlingen 
schuren de achterkant van buurthuis W4 aan de 
Laan van Weltevreden, voorafgaand aan een lik 
verf. Met elkaar maken ze een Paasbrunch voor 
de medewerkers van Stichting Animo, waar zijzelf 
natuurlijk ook van mogen meegenieten. Het Groen-
horstcollege doet al veel aan beroepsstages, maar 
de maatschappelijke stage heeft een ander uitgangs-
punt: Wat is vrijwilligerswerk en wat kan ik doen 
voor een ander zonder daarvoor betaald te krijgen?  
De school heeft de leerlingen goed voorbereid op 
deze eerste maatschappelijke stage. Niet alleen bij 
St. Animo zijn ze bezig maar bij diverse instellin-
gen in Maartensdijk en wijde omgeving!

Daniel van de Beek aan het werk. 

In Prinsen West hoeven de dassen

niet meer extra op te gaan passen

want door de uitspaak van Krol

hoeven een das of een mol

nu echt niet meer te verkassen

Guus Geebel Limerick

I nteractieve 
K indervoorstelling 

Op zondag 19 april geeft het Artvark Saxofoon 
Kwartet een interactieve kindervoorstelling in de 
Julius Rönt genzaal van de Biltse Muziekschool, De 
Kwinkelier 47 te Bilthoven. De aanvang is om 15.00 
uur. De voorstelling duurt ongeveer een uur.
De inhoud van het programma is een mix van wat het 
kwartet doet op schoolconcerten gecombineerd met 
een aantal concertstukken. Centraal staan de vernieu-
wende eigen composities, de eigenzinnige jazzsolis-
ten en het avontuur van vier groovende saxofoons. 
Kaarten voor deze voorstelling zijn verkrijgbaar 
bij de administratie van de Biltse Muziekschool, 
De Kwinkelier 47, Bilthoven. Kaarten zijn tevens 
verkrijgbaar bij Primera De Kwinkelier en een half 
uur voor de voorstelling aan de kassa. Voor verdere 
inlichtingen en reserveringen: tel 030 2283026 en via 
e-mail: info@ biltsemuziekschool.nl

L am sponsort DOS

M elkvee- en harkbedrijf L am is zo’ n ty pisch West-
broeks bedrijf waar het sponsorbestand van korfbal-
vereniging DO S voor een groot deel uit bestaat. O p 
dit moment huurt het bedrijf een reclamebord langs 
het kunstgrasveld. M et ingang van het komende sei-
zoen worden ze combisponsor, want de komende vier 
seizoenen is L am shirtsponsor van de A 1 junioren. 
O p de foto:  Johan en L iesbeth L am staan achter hun 
reclamebord.
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Vrouwen van Nu 35 jaar 
in Maartensdijk

door H enk van de Bunt

Op 8 april waren ongeveer 52 leden van ‘Vrouwen van Nu’ aanwezig 
in hun thuishome - De Mantel naast de R .K  St. Maartenskerk- voor 
de feestelijke viering van het 35- jarig jubileum. Vier leden, die reeds 

vanaf de oprichting in het ledenbestand voorkomen, werden ext ra in het 
zonnetje gezet.

Vrouwen van Nu (voorheen NBvP) is 
een landelijke vereniging van (plat-
telands-)vrouwen met 61.000 leden, 
verspreid over nagenoeg heel Neder-
land. Naast de activiteiten van de 
plaatselijke afdeling zijn er ook pro-
vinciale en landelijke projecten. Door 
deze projecten kunnen activiteiten 
worden georganiseerd, die het plaat-
selijk werk aanvullen en versterken. 
Vrouwen van Nu is een vereniging 
voor alle vrouwen, van alle leeftijden, 
vanuit elke culturele of religieuze 
achtergrond. Ook de Maartensdijk-
se afdeling organiseert interessante 
cursussen en themabijeenkomsten, 
lezingen, reizen, excursies en discus-
sies over maatschappelijke en cul-
turele onderwerpen. Kenmerk is dat 
leden zelf gezamenlijk de activiteiten 
organiseren. Bijvoorbeeld in de eigen 
plaatselijke afdeling of binnen een 
kring van afdelingen.

Ju bileum
Ter viering van het 35 jarig bestaan 
had het bestuur voor de leden een 
uitgebreide High Tea georganiseerd, 
geheel verzorgd door Zilt &  Zoet uit 
Maartensdijk. Bij de opening van de 
feestelijke bijeenkomst kwam gelijk 
al de affiniteit met de vroegere naam 
van de vereniging (Nederlandsche 
Bond van Plattelandsvrouwen) naar 
voren. Dit gebeurde toen voorzitster 
Nettie van der Laan tijdens haar wel-
komstwoorden door Gezien Nijland 
werd onderbroken voor een dank-
betuiging aan het bestuur en alle 
bestuursleden een potje met boeren-

meisjes kregen overhandigd. Voorzit-
ter Nettie van der Laan haalde ver-
volgens enkele belangrijke momenten 
uit het verleden aan, waaronder de 
hoogtepunten van de verschillende 
jubileumvieringen. 

Ju bilarissen
Bij de groep zijn nog 4 vrouwen, die 
vanaf het begin van de oprichting lid 
van de afdeling Maartensdijk zijn, 
t.w. de dames Gezien Nijland, Marry 
van de Brink, Coby de Heer en Bep 
Huiden. Zij kregen vanuit het bestuur 
felicitaties, met een bos rozen. De 
bestuursleden werden die avond zelf 
ook nog een keer verrast toen namens 
alle leden Wil Janssen de waardering 
uitte voor het bestuur, voor alles wat 
er het hele jaar door georganiseerd 
wordt en de wijze waarop. Zij liet 
haar woorden vergezeld gaan met een 
prachtig boeket en een cadeaubon. 
Na de High Tea konden alle Vrouwen 
van Nu genieten van een programma 
van Pommodoro Theaterprodukties 
met een voorstelling over het leven en 
werk van Wim Sonneveld. 

G arageverkoop 
Vrouwen van Nu afdeling Maartens-
dijk houdt op zaterdag 18 april a.s. 
van 10.00 tot 14.00 uur een grote 
garageverkoop aan de Molenweg 18 
in Maartensdijk. De opbrengst van 
deze verkoop is bestemd voor de te 
maken kosten voor een groep van 8 
vrouwen uit het Poolse Miescisko, 
die voor een 5 daagse vakantie naar 
Nederland komen.

V.l.n.r. Bep H uiden, C oby  de H eer, M arry  van de Brink en Gezien N ijland zijn 
al vanaf de oprichting lid van de M aartensdijkse ‘ Vrouwen van N u’ .

K laverjassen bij SVM
Aanstaande vrijdagavond 17 april kunt u weer klaverjassen bij SVM. In de 
kantine van deze sportvereniging aan de Dierenriem in Maartensdijk bent u 
van harte welkom. Het klaverjassen begint om 20.00 uur en meedoen kost  
€ 3,00. Er is ook een loterij, voor € 0,25 kunt u een lot kopen.

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

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

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

Gevulde
Koeken

4+1 gratis

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

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

Kon. Wilhelminaweg 461  Groenekan
Tel. 0346 - 211 215

logo's, huisstijlen aanpassen of nieuw

complete imagebuilding

brochures - tekst schrijven,

DTP, opmaak en vormgeving

advertentie - ontwerp en plaatsing

drukkerij in huis

ontwerp & onderhoud websites

U hoeft niet verder dan Groenekan voor
kopieerpapier
 pinrollen
  kassarollen
drumkits
 tonercartridges
  inktpatronen 

GEOPEND MAANDAG T/M VRIJDAG 8.30-17.00 UUR

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl



Het boombeheerplan vertaalt het 
vastgestelde beleid naar concrete 
uitvoeringsmaatregelen, zoals onder 
meer de frequentie van boomcontrole 
en snoei, welke snoeimaatregelen 
wanneer worden uitgevoerd, hoe met 
overlast wordt omgegaan en wanneer 
tot herplant wordt overgegaan. Het 
plan is gericht op een duurzaam en 
pragmatisch beheer van het gemeen-
telijke bomenbestand, waardoor het 
boombeheerplan een praktische en 
bruikbare leidraad voor de uitvoering 
van het boombeheer is.

I nspraak
Het College heeft voorafgaand aan de 
vaststelling van het plan, aan de hand 
van een  concept drie inspraakavon-
den gehouden, waarin in het alge-
meen van een positieve ontvangst 
door de inwoners van de gemeente 
kan worden gesproken. Het plan is 
een lijvig meer dan 85 pagina’s tel-
lend document geworden, een uit-
werking van eerdere beleidsnotities. 
Door middel van de beschrijving van 
de kenmerken van het boombestand 
en gewenste situatie kunnen maatre-
gelen worden bepaald. Door middel 
van een gedegen planning worden 
alle bomen in De Bilt elke 4 jaar 
beoordeeld en onderhouden als nodig. 
Ter onderbouwing van deze planning 
zijn de kosten voor de maatregelen 
geraamd en per jaar omschreven.

Speciaal
Naast het dagelijkse onderhoud zijn er 
vele andere aspecten waarbij bomen 
betrokken zijn. Speciale aandacht is 
er voor de vele oude lanen. Hiervoor 
wordt beschreven wanneer de lanen 
op welke wijze vervangen dienen te 
worden. In meer algemene zin wordt 
middels richtlijnen aangegeven hoe in 
de meest optimale situatie om te gaan 
met bomen. Voor aanplant, klach-
tenafhandeling tot projecten rondom 
bomen worden de risico' s en aan-
dachtspunten beschreven en onder-
steund met illustraties en foto' s.

G egevens
De Bilt, bestaande uit de kernen 
Bilthoven, De Bilt, Groenekan, Hol-
landsche Rading, Maartensdijk en 
Westbroek, heeft een bomenbestand 
met een hoge gemiddelde leeftijd 
en vele karakteristieke en histori-
sche lanen zoals de Hessenweg, de 
Gezichtslaan en de Soestdijkseweg. 
Deze bomen vragen om specifiek 
duurzaam beheer, rekening houdend 
met de veiligheid en kwaliteit, open-
bare functies van een gebied en de 
bomen, het monumentale karakter en 
de huidige uitstraling.
In januari 2007 is een inventarisatie 
van de bomen binnen de gemeente De 
Bilt afgerond. Deze gegevens vormen 
de basis van dit beheerplan. Het totale 
aantal bomen van de gemeente De 
Bilt is 25.257 stuks. Gemiddeld heeft 
een gemeente in Nederland 1 boom 
per 2 inwoners. De gemeente De Bilt, 
met 42.016 inwoners, heeft 1 boom 
per 1,7 inwoners en dus relatief veel 
bomen. 

Onderverdeling
Wat opvalt, is dat 28%  van de bomen 
ouder is dan 50 jaar. Dit bevestigt het 
beeld dat de gemeente De Bilt relatief 
veel oude bomen heeft, met een hoge 
gemiddelde leeftijd. Daarnaast valt 
het hoge percentage van bomen in 
de leeftijd 20-30 jaar op. In het plan 
wordt zeer gedetailleerd ingegaan 
op plantjaren, diameter-, hoogte- en 
standplaatsverdeling. Wat betreft de 

onderhoudstoestand concludeert het 
rapport, dat 62%  van de bomen vol-
doet aan het beoogde beeld. 38 %  van 
de bomen (had) heeft een snoeibeurt 
nodig. 

Dennenlaan
De kern Hollandsche Rading is de 
jongste van de voormalige gemeente 
Maartensdijk. Tot 1930 was het voor-
namelijk heidegebied met een paar 
verspreid liggende boerderijen en 
enkele daggeldershuisjes. Vanaf 1930 
zijn de huizen aan de huidige lanen 
gebouwd, vaak voor Oud-Indiëgan-
gers. In het begin van de jaren 50 van 
de vorige eeuw is daar de Dennenlaan 
ontstaan. De bomenrijen aan beide 
zijden van deze laan bijvoorbeeld zul-
len ongetwijfeld meegeteld zijn bij de 
totaal 1677 (7% ) bomen, die volgens 
het plan geplant moeten zijn in de 
periode 1951 - 1960.

Verjonging
Binnen de gemeente De Bilt is er 
volgens het boombeheerplan behoefte 
aan duidelijke criteria voor de afwe-

ging ten aanzien van de verjonging 
van lanen. Kenmerk van lanen is dat 
zij bestaan uit bomen die op regel-
matige afstand van elkaar langs een 
weg staan. Als habitus (groeivorm) en 
leeftijd goed tot hun recht komen ont-
staat er een rustig beeld. Lanen zijn 
echter objecten met levende elemen-
ten. Een perfect laanbeeld is daarom 
een utopie. Bomen raken beschadigd, 
worden ziek en vallen uit. Belangrijk 
is daarom het laaneffect te handha-
ven. 

Om een juiste inschatting van de 
verjonging van lanen te maken is het 
noodzakelijk dat de betreffende lanen 
worden geï nspecteerd. Hierbij dient 
naast de kwaliteit en toekomstver-
wachting van de bomen te worden 
gekeken naar de (technische) moge-
lijkheden van herplant en de eventu-
ele ruimtelijke ontwikkelingen. Om 
een laan/straatbeeld gecontinueerd te 
houden dient in incidentele gevallen 
tot herplant te worden overgegaan. 
Ook hier gaat men in het boombe-
heerplan uitvoerig in. 

 De Vierklank 12 15 april 2009

B oombeheerplan vastgesteld
door H enk van de Bunt

Voor het beheer van de gemeentelijke bomen heeft het C ollege van B urgemeester en Wethouders het 
boombeheerplan vastgesteld. Het plan is de uitwerking van de notitie ‘Op weg naar een duurzaam 

boombeleid’ zoals voorgelegd in de vergadering van de gemeenteraad op 26  januari 2006. Aan de hand van 
de notitie besloot de gemeenteraad om over te gaan tot duurzaam boombeheer en een krediet beschikbaar te 

stellen voor het opstellen van een boombeheerplan.

De bomenrijen aan beide zijden van de Denenlaan in H ollandsche Rading 
maken deel uit van de 1677 bomen in De Bilt, die geplant moeten zijn in de 
periode 1951 - 1960.

O m het laan/ straatbeeld van de 
Dorpsweg in M aartensdijk gecon-
tinueerd te houden is ook hier tot 
herplant overgegaan.

Zorgen om De B iltse Duinen
In het vragenuurtje stellen Frans Poot (D66) en Christiaan van Nispen tot 
Sevenaer (VVD), en Ebbe Rost van Tonningen (Bilts Belang) vragen over 
acties van twee eigenaren in De Biltse Duinen. Burgemeester Gerritsen 
antwoordt dat de versperring die zij hebben opgeworpen bij brand geen 
probleem voor de brandweer vormt. De provincie is op die plek bevoegd 
gezag in het kader van de Boswet en de wet Milieubeheer en heeft inmid-
dels overtredingen geconstateerd. Er is proces verbaal opgemaakt dat in 
handen is gesteld van het Openbaar Ministerie. De gemeente onderzoekt op 
dit moment of er op basis van de APV handhavend kan worden optreden. 
Op vragen van Bilts Belang over rechtsbescherming van burgers bij de 
afhandeling van bezwaarschriften antwoordt de burgemeester dat de 
rechtsbescherming in de gemeente De Bilt op een hoog niveau geregeld is. 
Anneke van Heertum (D66) stelt vragen over veiligheid in De Kwinkelier. 
Gerritsen deelt mee dat de gesignaleerde criminaliteit daar verminderd is. 
Er zijn niet meer meldingen in de aangiften. [ GG]

Ooievaarsnest krijgt 
nieuwe kruin

Ooit werd het ooievaarsnest aan de Koningin Wilhelminaweg aangeboden 
aan het dorp door een aantal ‘babyboomers’ die 50 werden. Het Groenekans 
Landschap zou voor plaatsing en onderhoud zorgen. Regelmatig werd het nest 
onderhouden.

In alle 12 jaar dat het nest op de Koningin Wilhelminaweg staat zijn er diverse 
bewoners geweest. Meestal nijlgansen, maar zelden ooievaars en die waren 
dan op verkenning uit. 
Kort geleden werd het nest wederom een aantal malen bezocht; eerst door een 
ooievaar alleen, die later tot zeker driemaal toe zijn partner meebracht voor 
inspectie van het nest. Werd het afgekeurd?  De staat was verre van optimaal 
voor een jong paar met uitbreidingsplannen. Met een sterk groeiende ooie-
vaarspopulatie in het Noorderpark is geschikte behuizing wel van belang.

Reden waarom besloten werd het nest volledig te vervangen. Woensdag, 8 
april was het zover. Vroeg in de ochtend kwam de nestenbouwer Wout Ardon 
uit Anderen het nieuwe nest monteren. Voordat dat zover was moest eerst de 
nestpaal eruit getrokken worden, een hele klus. Na enige aanloopproblemen 
lukte het Willem van Ettekhoven het nest met paal en al te lichten, waarna het 
nieuwe nest gemonteerd werd. Rond het middaguur stond het nest weer op 
zijn plaats. Hopelijk vindt het paartje opnieuw zijn weg naar hun ‘vernieuw-
bouwwoning’ en komt er een tweede paartje in Groenekan. Op de Nieuwe 
Wetering, naast bos Voordaan woont al een ooievaarspaar. 
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