
In de voormalige woonkamer van 
een huis aan de Hoge Larenseweg 
27 in Hilversum staat het indrukwek-
kend vol met apparatuur en er klin-
ken allerlei geluidjes. Twee van de 
acht er-varen radiomensen overzien 
in alle rust de werkende apparatuur. 
Radio 5 09 is in de lucht voor visu-
eel gehandicapten maar eigenlijk ook 
voor iedereen. 

Het samengaan van de fascinatie voor 
het medium radio en het gevoel voor 
lotsverbonden-heid moet de reden 
zijn voor de oprichting, want er zijn 
al reeksen radiozenders in de lucht. 
De initiatiefnemer, audiovormgever 
P eter Kroon is van oorsprong een 
Hilversummer en ver-telt waarom 
hij hiermee begon. ‘Wij zijn er niet 
voor mensen die zielig zijn. We zijn 
er voor iedereen, maar er zijn heel 
veel mensen die iets aan hun ogen 
mankeren en die moeten het dus van 
hun oren hebben. Radio 509 is een 
prachtig medium voor de 50 0.000 
mensen die in ons taalgebied visueel 
beperkt zijn.’

Speciale programma’ s
‘We hebben vaste programma’s zoals 
op de dinsdagavond. We doen thema-
avonden zoals over cabaret. En dan 
niet eventjes, maar vier uur lang. Er is 
muziek natuurlijk en we laten arties-
ten aan het woord, doen interviews en 
gaan ook hoorspelen en luisterfilms 
uitzenden. Het zijn speciale program-

ma’s maar niet alleen voor blinden en 
slechtzienden. Na een proef-periode 
om de kinderziektes kwijt te raken, 
zijn we 2 mei jongstleden officieel 
van start ge-gaan. Eerst een paar uur, 
maar nu zijn we de hele week elke 
dag vierentwintig uur in de lucht. 
Zoals alle omroepen zijn wij ook 
volledig geautomatiseerd. Wij berei-
ken mensen met wat ze wé l kunnen, 
namelijk goed horen.’ 

Landelijk
Radio 509 werkt met acht free lance 
medewerkers. Ze hebben landelijke 
verslaggevers voor het Nederlandse 
taalgebied, dus ook voor Vlaande-
ren. Redacteur/ programmamaker 
Emiel C ornelisse, die zelf visueel 
gehandicapt is, heeft vanaf heel jong 
veel belangstelling voor het medium 
radio. Hij heeft 10 jaar lang bij de 
locale omroep van Hilversum, Bus-
sum en Naar-den gewerkt, zowel 
vrijwillig als in dienstverband, waar 
hij eindverantwoordelijk was voor 
de nieuwsvoorziening op de radio. 

Hij werkt nu bij Radio 509 waar hij 
het materiaal vergaart en de reporta-
ges samenstelt. Terwijl beide mannen 
over hun werk vertellen houden ze in 
alle rust de apparatuur in de gaten. Ze 
doen het voor iedereen die horen wil. 
Een prima initiatief.

Orionwebbox
De naam Radio 509 is een samenvat-
ting van de vijfde maand (mei) en de 
laatste twee cijfers van het jaar (2009) 
waarin ze zijn gestart. De uitzendin-
gen zijn te horen via de website Radio 
509.nl  maar de meeste mensen luiste-
ren naar de aangepaste radio, de “ Ori-
onwebbox” . Dat zijn speciale kastjes 
voor slechtzienden. Er zijn nu al meer 
dan 13 duizend huishoudens die de 
zender daarmee 24 uur per dag kun-
nen ontvangen. De kastjes die door de 
zorgverzekering worden vergoed, zijn 
gewoon in de winkel te koop. 

Voor verdere info: P eter Kroon: 
e-mail peter@ radio509.nl  of
redactie@ radio509.nl
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 Restaurant

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

DE J ONG &  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

Meijers en Zn B V
Installatiebedrijf
G as-W ater-C V en
Onderhoud
Sanitair installaties
Loodgieterswerk-dakwerk

G roenekan 0346 - 21 12 91

Maertensplein 33  0346 - 21 37 11

Nieuw radiostation voor visueel beperkten
Radio 509 voor iedereen die horen wil

door Kees Pijpers

RTV-U trecht berichtte onlangs over de start op 12 mei van een nieuwe radiozender vanuit H ollandsche 
Rading. Op nummer 91 op het C haletpark F loris V vonden we het chalet en postadres van de oprichter Peter 

Kroon. Daar is het bedacht maar de opnamestudio is in radiostad H ilversum.

Peter Kroon (voor) en E miel C ornelisse (achter) in de studio. 

G emeente vindt huurder 
voor gemeentehuis

door Guus Geebel

De gemeenteraad stemde donderdag 28 mei unaniem in met 
een voorstel van B  en W  over het monumentale deel van het 

Maartensdijkse gemeentehuis. H et pand blijft eigendom van de 
gemeente en wordt aangeboden voor commercië le verhuur. De 

bodewoning kan worden verkocht. De raad ging tevens akkoord met 
het voorstel van het college om het servicepunt en de politiepost te 

verplaatsen naar het Maertensplein. 

Tijdens de behandeling van het voorstel bleken meerdere fracties voordelen 
te zien in verkoop in plaats van verhuur van het monumentale gedeelte. 
Wethouder Ditewig stelt echter dat het college met dit besluit uitvoering 
geeft aan een besluit van de raad uit 2002. Hij deelt mee dat het de gemeen-
te gelukt is een huurder voor het pand te vinden. ‘Het is een Bilts bedrijf 
dat te kennen heeft gegeven zich te willen wortelen in de Maartensdijkse 
omgeving.’ Het bedrijf is bereid om binnen het pand, vanuit de betrokken-
heid bij de omgeving, ruimte beschikbaar te stellen voor cultuurhistorische 
invulling, in de vorm van expos itiemogelijkheden en opslag voor de histo-
rische kring. ‘Dit past in de eerdere opdracht van de raad om te zoeken naar 
haalbare mogelijkheden voor cultuurhistorische invulling.’ 

Ditewig vindt verkoop in de huidige 
omstandigheden niet de beste optie. 
Hij vraagt zich af of dit nu een reë le 
prijs zou opleveren. De wethouder 
stelt voor de commercië le verhuur 
na een jaar te evalueren. ‘Dan kunt 
u alsnog besluiten tot verkoop.’ De 
potentië le huurder heeft gezegd mee 
te willen werken aan aankoop van 
het pand als het aan de orde is. Van-
uit de raad wordt nog aangedrongen 
om de verplaatsing van het service-
punt en de politiepost naar het Maer-
tensplein zodanig uit te voeren, dat 
er geen lange periode van sluiting 
ontstaat. Het college gaat de plannen 
nu verder uitwerken.De gemeenteraad stemt in met de 

commercië le verhuur van het voor-
malige gemeentehuis.

op pagina 14, 15 en 16

E xtra bijlage 
" B urgerjaarverslag"  

in ' t hart van De Vierklank

Bikeshop-Loosdrecht
oodweg 3  • 1231 CP  Loosdre ht

Tel. 035 - 582 70 18
www. ikesho -loosdre ht.nl

Voor al uw reparaties.

Wij halen en brengen

bij u thuis.
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P.K.N. - Ontmoetingskerk 
Maartensdijk 

13 juni - 9.30 uur en 
Kapel H ollandsche Rading

13 juni - 11.00 uur 
Ds. J . Huttenga, Tiel

St. Maartenskerk Maartensdijk
6 juni – 19.00 uur

Eucharistieviering, P astor de Wit
7 juni - 10.30 uur

Gezinsviering, P astor de Wit

P.K.N. - Protestantse G emeente  
De B oskapel G roenekan

Grothelaan 1a
7 juni - 10.30 uur

Dr. A. Brouwer, Zeist

P.K.N. - H erv. Kerk G roenekan
7 juni - 10.00 uur

Ds. C . Hoogerwerf, Groenekan
7 juni – 18.30  uur

Ds. A. Bloemendaal, Groot Ammers

H ersteld H ervormde Kerk 
G roenekan

Groenekanseweg 32 
(De Nijepoortschool)

7 juni - 10.30  en 18.00 uur
Eerwaarde hr. B. Klootwijk, 

Alblasserdam

Ned. G er. Kerk W estbroek
7 juni - 10.00 uur

Ds. Veldhuizen, Leerdam
7 juni - 18.30 uur

P rof. Smalhout, Bosch en Duin

P.K.N. - H erv. Kerk W estbroek
7 juni - 10.00 uur

Ds. M. van der Zwan
7 juni - 18.30 uur

Ds. J .D. van Roest, Lunteren

P.K.N. - H erv. Kerk 
Lage Vuursche 

7 juni - 10.00 uur
Ds. G.H. Kruijmer

Aandacht voor 350 jarig 
bestaan kerk

7 juni - 18.30 uur
Kand. G.A. van Ginkel, 

Maartensdijk

Onderwegkerkje B lauwkapel
7 juni – 9.30 en 10.30 uur

P rof. Dr. M. E. Brinkman, De Bilt
Oecumenische dienst
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“De laatste periode van je leven
door te kunnen brengen in je 
eigen vertrouwde omgeving; dáár 
afscheid kunnen nemen en dáár 
sterven is vaak de stille wens 
van ernstig zieke mensen”.

De stichting VTZT werkt met speciaal opgeleide 
vrijwilligers, ter ondersteuning van de mantelzorgers.

Het werkgebied is Maartensdijk, Groenekan, 
Hollandsche Rading en Westbroek.

voor informatie en het 
aanvragen van hulp:
Coördinator
Aline Lindner
tel: 06-46258056

Voor zorg in de laatste levensfase

‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

U itvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

Neem Heer mijn beide handen.

Verdrietig, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend, delen 
wij u mee, dat het de HEERE heeft behaagd tot Zich te nemen, onze lieve 
zorgzame moeder, grootmoeder en overgrootmoeder

Joh anna H endrika Stam - B leijenberg
sinds 21 april 2005 w eduwe van C ornelis Stam

* 6 a pril 1921 † 31 m ei 2009

 Henk en Ans Lenie en Sjaak
 Kees C or en Liesbeth
 Annemarie en Louis Anja en Gertjan
  Margret en Wim
 Teus en Wil Johan en Lia
 Kees en Liesbeth Heleen en Jaap
 Bert en Helma
 Helma en Peter C orrie en Derk-J an
 Angela en Henri Anita en Bertus
 Theo Henny en Jort
  Herco en Kirstin

 J an en J opie Wout en Ria
 C ornee en Miranda Lydia en Marcel
 Abe en Karin Hanna en Stefan
  
 Kees en Bep Anneke en P aul
 E rika en C hris
 Robert en I rene Marlies en F rans
 Marco en Aukje Martina en Mark
 Alfred en Mara Wim
 C ees
  Adrie en Bram
  
  en achterkleinkinderen
  

Maertensplein 154
3738 G R  Maartensdijk

Gé é n Bloemen.

Gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen woensdag 3 juni van 19.00 
tot 20.30 uur in de zaal van Dijckstate aan het Maertensplein te Maartens-
dijk.

Zaterdag 6 juni zal om 10.00 uur een Dienst van Woord en Gebed worden 
gehouden in de Nederlands Gereformeerde Kerk aan de Kerkdijk 60 te 
Westbroek. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Algemene 
Begraafplaats aldaar. 

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in het Dorpshuis aan de 
P rinses C hristinastraat te Westbroek.

Z ij die geen rouwkaart hebben ontvangen gelieve deze advertentie als 
zodanig te beschouwen.

U  wilt iets ' effe'  kwijt
Dat kan! Deze rubriek staat open voor lezers van De Vierklank en kan 
ingezet worden om opmerkelijke zaken onder brede aandacht te brengen. 
Er wordt niet gescholden, persoonlijke zaken zijn niet welkom en het is 
ook niet de bedoeling dat er oeverloze discussies in de krant ontstaan.  
Stukken dienen in Word per mail ingezonden te worden naar info@
vierklank.nl en mogen niet meer dan 500 woorden bevatten. De redactie 
behoudt zich - zonder opgave van reden - het recht voor om niet tot plaat-
sing over te gaan.

‘ Kunst in de E talage’

Burgemeester Arjen Gerritsen gaf vrijdag 30 mei in Bilthoven het startsein 
voor ‘ Kunst in de E talage’. Door het hele centrum lag een rode loper en 
wie die volgde kwam vanzelf terecht bij winkels waar kunstenaars hun werk 
presenteerden. Op de foto burgemeester Gerritsen en F redie Blankestijn, de 
organisator van het evenement, die beeldend kunstenaar C laudie Douwes 
Dekker in de I NG-bank bezoeken.[ GG]

C oncert Sparks of Joy
Op 5  juni 2009 om 19.30 uur geeft Gospelkoor Sparks of J oy een voorjaarscon-
cert in de Hervormde Kerk van Westbroek met medewerking van de muziek-
groep Testify. Er zullen veel Opwekkingsliederen op het programma staan, 
waarbij het publiek van harte wordt uitgenodigd mee te zingen. Organist Rick 
Grootendorst zal ook als solist aan deze avond medewerking verlenen.
Entreekaarten à  €  3,5 0 zijn af te halen bij Anneke van de Bunt, Kerkdijk 4 1 te 
Westbroek. tel. 034 6  28  14 8 4  of bij de ingang van de kerk. De opbrengst van 
dit concert is ten bate van Mercy Ships. J anneke Lam uit Westbroek werkte 
daar als vrijwilligster. Mercy Ships is toegewijd aan het verlichten van lijden en 
nood door het brengen van hoogstaande medische zorg en ontwikkelingshulp.

Ontmoetingsdienst
Op vrijdag 5 juni a.s. wordt er in de 
recreatieruimte van Dijckstate weer 
een ontmoetingsdienst gehouden, 
waarin Mevr. A. van Halsema zal 
voorgaan en de muzikale begeleiding 
in de vertrouwde handen is van pia-
niste Mw. H. Verweij. Na afloop is 
er een moment van ontmoeting met 
koffie. De aanvang is om 19.30 uur 
en vanaf 19.15 uur zijn de deuren 
van de zaal geopend. Deze ontmoe-
tingsdienst gaat uit van de P KN-Ont-
moetingskerk te Maartensdijk. Voor 
vervoersvragen: J an Grootendorst, 
tel. 0346 212904.

ME E  Infobus Planetenbaan De B ilt
De MEE infobus staat vrijdag 5 juni van 10.00 tot 12.00 uur op Winkel-
centrum P lanetenbaan in de Bilt. Iedereen met een beperking, handicap of 
chronische ziekte kan in de MEE infobus terecht voor informatie en advies. 
Een gratis gesprek met een professionele consulent van MEE, dicht bij u in 
de buurt. U  kunt in de bus terecht met vragen over bijvoorbeeld vakantie, 
vrije tijdsbesteding, wonen of dagbesteding. Nieuwsgierig geworden?  De 
MEE infobus komt op vrijdag 5 juni, op de markt Winkelcentrum P laneten-
baan van 10.00 tot 12.00 uur.

Laatste F otoclubavond 2008- 2009
Op maandag 8 juni a.s. komt de fotoclub bijeen voor een avond over het 
‘eigen werk’. Op deze slotavond van dit seizoen tonen de leden hun eigen 
werk van o.a. de fotosafari naar Amsterdam. Ook zullen de diverse werk-
groepen hun werk van afgelopen tijd expos eren. De bijeenkomst zal worden 
gehouden in het H.F . Witte C entrum, Henri Dunantplein 4 te De Bilt en 
begint om 20.00 uur. Ook niet leden zijn weer welkom. Inlichtingen over 
de fotoclub: tel. 0346 213363. 

Zomerlunch voor mantelzorgers 
Het Steunpunt Mantelzorg De Bilt organiseert maandelijks ontmoetings-
bijeenkomsten voor mantelzorgers (mensen die zorgen voor een zieke, 
gehandicapte of hulpbehoevende uit hun directe omgeving). In deze ontmoe-
tingsbijeenkomsten kunnen mantelzorgers in een ontspannen sfeer praten en 
ervaringen uitwisselen met mensen, die in een vergelijkbare situatie zitten. 
Herkenning en erkenning van elkaars situatie kan veel steun geven. Ook in 
2009 wordt de laatste bijeenkomst voor de zomervakantie afgesloten met een 
gezamenlijke lunch op donderdag 18 juni a.s. van 11.00 uur tot ±  13.30 uur 
(inclusief lunch). Deze laatste voorjaarsbijeenkomst is in De Biltse vestiging 
van SWO De Zes Kernen De Bilt, J asmijnstraat 6. De kosten bedragen 3,50 
euro p.p.
Aanmelden en betaling vooraf kan tot 12 juni a.s. bij de beide vestigingen ven 
SWO De Zes Kernen De Bilt: Maertensplein 96 te Maartensdijk of J asmijn-
straat 6 De Bilt. Voor nadere informatie: Willemien Hak of Lauk Spelberg, te 
bereiken onder telnrs. 0346 214161 of 030 2203490. 



Vervolgens was er een voorstelling 
met kinderen van de J ulianaschool, 
onder begeleiding van jeugdthea-
terschool Masque rade waarbij werd 
voorgelezen door J osé  C ladder (Oud-
voorzitter Historische Kring De Bilt) 
uit het boek ‘Mathilde en de Mon-
niken van Oostbroek’ en een Master-
class van het Groenekans Muze Koor 
onder begeleiding van Bilt Stars-diri-
gent Harold Lenselink.

Lachen
In een workshop vroeg kunstenaar 
Inge Kristel zich af, hoe je blijft lachen 
en hoe je van het lachen kunt genieten 
en voerde het juniorenorkest van de 
Biltse Muziekschool drie Mexi caanse 
Dansen uit. Aansluitend was er de 
lezing ‘Ruimte Vouwen’, door een 
van de kunstenaars op Kaap.
Gemeenteraadslid Ebbe Rost van 
Tonningen introduceerde een pro-
jectontwikkelaar, die ons deelgenoot 
maakte van zijn onmacht en uiteinde-
lijk kracht putte uit het onvoltooide. 
De afgevaardigde uit Hollandsche 
Rading had zijn accordeon mee geno-
men, maakte enkele tekeningen en 
probeerde de jachtige tijd van vóór  
de kredietcrisis als contrast te laten 
werken naar een nieuw tijdperk waar-
voor naar zijn mening een maatschap-
pelijke omwenteling nodig is naar 
duurzaamheid en minder gevoelig 
reageren op de vele prikkels die in de 
afgelopen jaren op de consument af 
zijn gekomen. 
Er was Live countryrock van de beste 

soort door Onno Stoopendaal (bekend 
van C lover, The C ontinental U ptight 
Band (1980)  en Tenderfoot) en een 
After P arty voor kunstenaar, onderne-
mers en deelnemers van de kunstma-
nifestatie met muzikale begeleiding 
van ZWINQ .

De loper uitgelegd
In winkelcentrum De Kwinkelier 
stonden ondertussen zo' n 45 kramen 
met diverse kunstuitingen, die grote 
belangstelling trokken. Dit jaar expo -
seerden ook professionele kunste-
naars in de diverse winkels rondom 
het centrum. Een enorm lange rode 
loper liep langs de deelnemende win-
kels, café s en restaurants.

De gehele zaterdagmiddag konden 
bezoekers genieten van dans, zang 
en muziek. Ook werden er lezingen 
en workshops gehouden, zoals over 
F ort Ruigenhoek in Groenekan in 
eendrachtelijke samenwerking door 
Wim van Schaik en Douwe Tijsma. 
De voorzitter van de Stichting Brigi-
da en monumentenambtenaar Douwe 
Tijsma verhaalden in hun bijdrage 

enthousiast over het heden en verle-
den van F ort Ruigenhoek en riepen 
hun gehoor op de bijzondere kunst-
tentoonstelling KAAP  toch vooral te 
bezoeken. 

Voor de muziek uit
De lezing over fort Ruigenhoek ging 
voor de muzikale opening met de Big 
Band van de Biltse Muziekschool 

o.l.v. Martin de Boer uit. C ultuurwet-
houder Herman Mittendorff gaf kleur 
aan de opening door een bijdrage 
te leveren aan een door de jeugd te 
plaatse gecreë erd kleurrijk kunstwerk 
en P ersmuskieten Guus Geebel en 
Anneke Iseger schitterden met hun 
lokale versie van ‘Het Dorp’ van Wim 
Sonneveld: 
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advertentie

Opsporing verzocht in H ollandsche Rading
Doorrijden na aanrijding en een reeks van inbraken 

 
door Kees Pijpers

Vorige week dinsdagmiddag 26 mei is een geparkeerd staande zwarte Volvo aan het einde van de Dennenlaan 
in H ollandsche Rading aangereden, waarna de dader is doorgereden. De bewoners hebben om 17.25 uur een 

klap plus een autoalarm gehoord maar het eigen alarm niet direct herkend. Pas kort daarna ontdekte het 
gezin dat hun auto aan de linker achterzijde zware schade had opgelopen. 

Bij zorgvuldig onderzoek vond de 
eigenaar in de verwrongen chaos een 
schilfer die afkomstig moet zijn van 
de auto die de schade veroorzaakte. 
De schilfer heeft een fel gele kleur. 
Een bewoner in de buurt heeft een 
bestelbusje met die kleur geel na de 
klap snel zien wegrijden. Dit busje 
moet aan de rechtervoorkant behoor-
lijke schade hebben opgelopen 
De politie heeft de zaak opgenomen 
en de twee bezoekende agenten ver-
zochten de eigenaar contact op te 
nemen met De Vierklank voor het 
bekend maken van het voorval. 

Andere kleur
Wijkagent Hans Gies is het eens 
met deze gang van zaken en is er 

geen tegenstander van wanneer de 
pers vaker zou kunnen bijdragen aan 
een grotere bekendheid van derge-
lijke voorvallen. ‘Dit zou wellicht 
tips kunnen opleveren. Omwonen-
den kunnen iets van belang hebben 
gezien maar het nog niet hebben 
gemeld’, aldus de wijkdiender, die 
tweemaal per week spreekuur houdt 
in Maartensdijk. ‘Het bestelbusje zal 
bij iemand in het dorp iets hebben 
opgehaald of afgeleverd. De chauf-
feur kan ook ergens op bezoek zijn 
geweest. Daardoor kan bekend wor-
den bij welk bedrijf het busje hoort. 
Verzocht wordt om dan contact op 
te nemen met de politie’. De bestel-
wagens van het aan de Vuurse Dreef 
in het dorp gevestigde koeriersbedrijf 

hebben hier niets mee te maken. Die 
hebben een andere kleur geel. 

Inbraken
In de contacten met de wijkagent 
komt ook nog het feit ter sprake, dat 
Hollandsche Rading de laatste tijd 
getroffen wordt door een golf van cri-
minele activiteiten. De laatste maand 
hebben er een tiental inbraken plaats 
gevonden. Opvallend is dat de handel-
wijze steeds dezelfde is. Alle inbraken 
gebeurden overdag tussen 10.00 en 
19.00 uur. In alle gevallen gebeurde 
dat via de achterzijde van de woning 
waar door middel van braak, binnen 
werd gezocht naar waardevolle voor-
werpen met kleine omvang, zoals 
geld en sierraden. Grote voorwerpen 

zijn te opvallend om er ongezien mee 
weg te komen. De politie heeft de 
plaatselijke bewonersvereniging op 
de hoogte gesteld en verzoekt mede-
werking door verhoogde waakzaam-
heid. De adviezen betreffen het ext ra 
goed afsluiten van de woning, het 

ext ra alert zijn op ongewone gebeur-
tenissen en die direct te melden aan 
de politie. Bijvoorbeeld hondenuitla-
tende bewoners kunnen door attente 
aandacht voorkomen dat de reeks 
inbraken wordt voortgezet.

De geramde achterkant van de V olvo.

H et fort, het dorp en de projectontwikkelaar
door Henk van de Bunt

Op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei werd in het centrum van B ilthoven een Kunstmanifestatie gehouden. De 
manifestatie stond in het teken van kunst en cultuur uit de gehele regio en met name uit de gemeente De B ilt. 

Tijdens deze manifestatie had de gemeente in een tent, op het Vinkenplein, een tijdelijk podium gecreë erd 
voor alle inwoners van de gemeente.

H et Dorp 

Thuis pak ik vaak heel enthousiast
tussen de titels in mijn kast 
een boekje vol met nostalgie. 
Het is iets wat me nooit verveelt
als ik de dorpen uitgebeeld 
in oude ansichtkaarten zie. 
‘t Gemeentehuis van Maartendijk;
je herkent het toch gelijk,
pensions als Huize Dennenrode.
De Bilt-Station met bos en hei,
hier en daar een geitenwei 
en bakker Bos bezorgt de broden. 

En langs de J ulianalaan
zie ’k nu nog populieren staan.

Ik was naï ef en wist niet beter
dan dat dit nooit voorbij zou gaan

Armoe in het J odendom, 
maar toch gezelligheid alom.
Rondom de wasteil voor de deur.
Nu staat hier De Kwinkelier 
en zie je nergens meer plezier,
maar leeft een ieder in een sleur.
F iles voor de overgang;  
het verkeer komt in ' t gedrang 
in de dichtbebouwde straten.
Nergens meer een mooi plantsoen;
Onkruid is ' t een' ge groen 
en dat groeit uit alle gaten. 
refrein 

Het centrum krijgt een opknapbeurt.
Het nieuwe plan werd goedgekeurd.
Het eerste was wat ambitieus.
Dus nu geen flat meer torenhoog.
Wel auto’s ondergronds uit ’t oog;
het is en blijft wat pretentieus
Ik blader nog eens door mijn boek,
zie ook wat foto’s van Westbroek.
Wat moet daar toch straks van 
komen.
Vernieuwing is misschien oké , 
maar waarom heb ik ’t idee,
dat ' t oude dorp ons wordt ontno-
men.
refrein

Persmuskieten Guus Geebel en Anneke I seger schitterden met hun lokale 
versie van ‘ Het Dorp’ van Wim Sonneveld.

V .l.n.r. Wim van Schaik onderwezen 
over het heden en verleden van F ort 
Ruigenhoek.



Adverteren in de 

Vierklank!

Iets voor u?

B el dan 

0346 21 19 92
Garage Van der Meij

AUTO VAN DE WEEK
CITROEN C5 2.2 HDI BREAK AUT., D. BLAUW MET., RAD/CD, ER, CV, SB, LMV, 
CLIMATE C., CRUISE C., PARKEERS., ABS, AIRBAGS, 135.000 KM ...................................  '05 €. 11.950,-

PEUGEOT
206 1.6 16V CC, ZWART MET., ROOD/ZWART LEDER, LMV, ABS, RAD/CD, ESP,
ER, CV, SB ,MLV, 108.000 KM ..............................................................................................  '02 €. 8.700,- 
206 SW 2.0 16V GTI, GOUD MET., LMV, CLIMATE C., RAD/CD, ER, CV, ABS,
LEER/ALCANTARA, REGENS., TREKH., AIRBAGS, ESP, 110.000 KM .................................  '03 €. 7.950,-
206 XS 1.6 16V, ZWART MET., CLIMATE C., LMV, RAD/CD, ABS, 147.000 KM .....................  '02 €. 5.750,-
207 1.4 16V XS, ABS, RAD/CD, AIRCO, BLAUW MET, ER, CV, SB, 29.000 KM ....................  '07 € 12.500,-
307 SW 2.0 HDI NAV TECH, GRIJS MET, RAD/CD/NAV, LMV, ER, CV,
CRUISE C, CLIMATE C, ABS, AIRBAGS, 163.000 KM ..........................................................  '05 € 8.250,-
407 XT 2.0 16V HDIF, GRIS FER, LEDER, ER, CV, SB, CRUISE C, ABS,
RAD/CD/TEL, PARKEERS, CLIMATE C, LMV, AIRB, REGENS, 175.000 KM ........................  '05 € 10.950,-
607 2.2 16V PACK, ZWART MET, CLIMATE C, CRUISE C, ESP,
PARKEERS, RAD/CD WISS/NAV, ABS, AIRBAGS, LEDER INT, 138.000 KM ........................  '05 € 18.500,-

CITROËN/RENAULT/VOLVO
CITROËN C1 5 DRS, GRIJS MET, ER, CV, SB, RAD/CD, S PAKKET, 15.000 KM .................  '08 € 8.950,- 
CITROËN C2 1.1I, RAD/CD, ZILV GRIJS, AIRCO, ER, CV, SB, ESP, MLV, 47.000 KM ...........  '05 € 8.450,- 
CITROËN C5 1.8 16V AUT, GRIJS MET, CLIMATE C, ER, CV, SB, RAD/CD,
TREKH, REGENS, AIRBAGS, ABS, 71.000 KM.....................................................................  '02 € 7.950,-
CITROEN PICASSO 1.6 16V HDI, GRIS FER, CRUISE C., ER, CV, SB, RAD/CD, ABS, 
AIRBAGS, CLIMATE C., 75.000 KM ......................................................................................  '06 €. 14.750,-
RENAULT CLIO 1.6 16V RXE, BLAUW MET., AIRCO, ABS, ER, CV, SB, 101.000 KM ...........  '00 € 4.750,-
FORD TRANSIT CONNECT 1.8 TDCI, ZILV. GRIJS MET., AIRCO, SB, 
62.000 KM, EX. BTW ............................................................................................................  '06 €. 7.950,-
TOYOTA RAV4 5DRS 2.0 16V SOL 4WD, GRIJS MET., CLIMATE C., ER, CV,
SB, CRUISE C., NAVI, RAD/CD, 49.000 KM .........................................................................  '06 €. 23.750,-

BUDGET CARS
PEUGEOT 806 2.0 ST TURBO, BLAUW MET., 7 PERS., AIRCO, ER, CV, SB,TREKH. .........  '98 €. 2.950,-

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

Industrieweg 34, Maartensdijk, tel. (0346) 214540

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

  The Netherlands   

T +31(0)346 213204

F +31(0)346 213824

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl
Kon. Wilhelminaweg 461  Groenekan

Tel. 0346 - 211 215

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

Donderdag = Piekendag Alle Stamppotten en Rauwkostsalades .......... 200 gram 

Vers gewassen
Spinazie
3 x 300 gram 1,25

Heerlijke sappige
Nectarines

500 gram 1,00

Asperge-Ham
Schotel

100 gram 0,99

Penne-Pasta 
met asperges, 
zalm en spinazie

100 gram 0,99

Kantonese 
kipschotel 
met rijst

100 gram 0,99

Varkenshaas met 
geb. aardappels en 
groente naar keuze

100 gram 0,99

Superknaller
Raapstelen

4 bossen 1,00
Hollands Zachtfruit: 

Frambozen, Bramen,
Blauwe bessen of Rode bessen 

3 dozen naar keuze 5,00

Hollandse
Trostomaten

héél kilo 1,00
Vers gesneden
Ananas- of Meloenmix

2e bak Gratis

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag 6 juni

Vers van de Traiteur
200 gram € 1,-



 De Vierklank 5 3 juni 2009

Masq uerade in eigen theater
door Henk van de Bunt

W ethouder Mittendorff heeft zaterdag jl. de nieuwe theaterstudio van Je ugdtheaterschool Masq uerade 
in B ilthoven geopend. De jeugdtheaterschool had al in september 2008 haar eigen gebouw aan de 

Rembrandtlaan 9 betrokken. De tussenliggende tijd werd gebruikt om het voormalige kantoorpand om te 
toveren naar een heuse theaterstudio.

Het was heel hard nodig dat de jeugd-
theaterschool een eigen onderkomen 
kreeg, zo werd jl. zaterdag bij de 
opening verteld. Voorheen zat men in 
een te kleine ruimte in De Werkschuit 
en ‘wanneer wij ook maar even te 
harde muziek draaiden of te veel 
herrie maakten, dan kwamen er weer 
klagende pottenbakkers. En hier kun-
nen we gelukkig wel onze eigen gang 
gaan. We zijn heel erg blij hier te kun-
nen zitten en ons zelf te kunnen zijn 
en echt theater te kunnen maken’. 
 
Les geven
In 1995 begon oprichtster, algemeen 
en artistieke leidster Irene J ongbloets 
met het geven van theaterlessen op 
de Montessorischool in Bilthoven. De 
leerlingen waren erg enthousiast en 
wilden na schooltijd ook theaterlessen 
volgen. Met een groep van 30 leerlin-
gen begonnen de eerste toneellessen 
in september 1997 in ` De Magneet` , 
naast de J ulianakerk in Bilthoven. 
Na 10 lessen wilde niemand stoppen 
en zo volgden er nog eens 10 lessen. 
Het jaar daarop was het aantal leer-

lingen inmiddels gestegen naar 60. 
Dit was het kleine begin van wat nu 
J eugdtheaterschool Masque rade is. In 
2001 werd de Stichting Masque rade 
opgericht.

G roei
Het leerlingenaantal bleef groeien 
en de lessen werden in 2001 uitge-
breid naar een locatie in Hollandsche 
Rading. In 2004 waren er ook les-
sen op een locatie in Hilversum. In 
Bilthoven werd er verhuisd naar een 
locatie in de Werkschuit.
De lessen worden inmiddels door 
tien vaste docenten gegeven. Daar-
naast zijn er allerlei tijdelijke docen-
ten, theatertechnici, tekstschrijvers, 
dramaturgen enzovoort zijdelings bij 
Masque rade betrokken.
Masque rade geeft haar lessen in Bilt-
hoven en Hollandsche Rading en 
heeft inmiddels veel leerlingen uit 
omliggende plaatsen. Door middel 
van samenwerkingsverbanden met 
scholen uit de regio, kunstinstellingen 
en theaters heeft zij een groot netwerk 
opgebouwd en kan het aanbod steeds 

meer uitbreiden, waardoor een groei-
ende behoefte binnen de regio kan 
worden vervuld.

Opening
Wethouder Herman Mittendorff werd 
aangekondigd met de woorden: ’Hij 
is de man achter kunst en cultuur, 
theaterliefhebber van het eerste uur’ 
enz. De wethouder stelde het eens te 
zijn met diegenen, die van mening 
zijn, dat het goed gaat met cultureel 
De Bilt. Hij verwees daarbij naar de 
kunstmanifestatie ook jl. zaterdag en 
naar het kunstpodium op het Vinken-
plein die middag. Hij prees de insti-
gatoren ervan en betrok hierbij ook de 
jeugdtheaterschool. Hij was blij dat 
er ook gemeentelijk brede politieke 
steun is voor het kunst- en cultuur-
beleid. Door het verbinden van twee 
elektriciteitssnoeren ging het kunst-
licht uit, het theaterlicht aan en was 
de officië le opening een feit. Met een 
klein stukje uit een grote voorstel-
ling werden de openingsfestiviteiten 
besloten.

Door het verbinden van twee elektriciteitssnoeren ging het kunstlicht uit, het 
theaterlicht aan en had cultuurwethouder Herman Mittendorff de officië le 
opening van de theaterschool verricht.

Medewerkers van de gemeente exposeren
B ewondering voor Maartensdijkse deelnemers

door Kees Pijpers

Toen vorige week donderdagmiddag het werk op het gemeentehuis in De B ilt stopte, begon beneden in 
de traverse van Jag tlust de opening van een tentoonstelling met als titel ‘ W erk van Thuis’ . E en elftal 
medewerkers van de gemeente heeft in de vrije tijd kunst gemaakt en dat werd daar tentoongesteld.

Verbazing was de eerste reactie. ‘Is 
dit door amateurs gemaakt?  Het lijkt 
wel of daar hele dure stukken han-
gen.’ De lovende opmerkingen van 
de mede ambtenaren en genodigden 
mochten er dan ook zijn. Wethouder 
Kamminga opende de tentoonstelling 
en zei treffend: ‘Kunstenaars zijn 
gevoelige mensen. Dan moet je het 
toch maar durven om daarvoor uit 
te komen door hier voor iedereen je 
producten zichtbaar op te hangen.’ 
Het ‘Trio Sofietje’, drie dames uit 
Amersfoort, zorgde voor de muzikale 
achtergrond.  

Mooi
Drie van de elf ex posanten zijn de 
Maartensdijkse gemeentemedewerk-
sters J eanette Nokkert, Gerda Mobach 

en Isabelle Goossens, die op verschil-
lende afdelingen werken. Gerda en 

Isabelle schilderen thuis al tien jaar 
en J eanette al twintig jaar. ‘Soms lukt 
het ineens en soms duurt het langer’, 
vertellen ze. Naast de mooie werken 
in eigen stijl van J eanette en Gerda is 
het product van Isabelle weer anders 
en heel apart. Zij bouwde herinne-
ringen uit haar eigen leven in drie 
termijnen. Drie aardbollen verbonden 
door een navelstreng. 

Maar zij was dan ook tien jaar lang 
een leerlinge van P hilip de Zeeuw. 
Terwijl de bezoekers genoten van 
de drankjes en de nootjes vertelden 
ze elkaar hoe mooi ze alle werken 
vonden. Wie overdag even vrij kan 
nemen zou daar toch eens moeten 
gaan kijken. Het duurt nog tot en met 
16 juni. Werken van Jeanette Nokkert. Werken van Gerda Mobach.

Aardbollen van I sabelle Goossens.

KAAP in F ort
Ruigenhoek een aanrader

door Kees Pijpers

Na de uitgebreide beschrijving in de vorige Vierklank over KAAP in 
F ort Ruigenhoek wilden we met eigen ogen wel eens zien wat KAAP 

te bieden heeft. Jon gstleden zondagmiddag werd het festijn met mooie 
woorden officieel geopend door wethouder Mittendorff, waarna de twee 

vlaggen van KAAP werden gehesen en het vuurwerk spetterde. 

De U trechtse Stichting Storm is de organisator van de tentoonstelling die 
gelijk de eerste dag al heel veel kijkers trok. In de als heuvels vermomde 
kazematten tref je kunst in alle vormen.   Een tiental, meest buitenlandse 
kunstenaars, die op é é n na aanwezig waren voor de opening, maakten 
vooral werk voor kinderen om te kijken en om mee te spelen. KAAP  biedt 
kunst en ontspanning. J e kunt er ook picknicken. De grote boomhut oogst 
bewondering. Op het centrale plein spelen kinderen met de toestellen. 
De glijbaan, de hangbaan, het klimtoestel en het springen in een droog 
zwembad vol met plastic kussens. Ze schilderen vlaggen en zichzelf en de 
resultaten worden opgehangen. En dan het dwalen door de bunkers, wat op 
zichzelf al spannend is. Ze vermaken zich uitstekend. 

Mooie middag
Op de weekdagen komen de scholen op bezoek. KAAP  is tot en met zondag 
12 juli 2009 elke zaterdag en zondag van 10.00 tot 18.00 uur te bezoeken. 
Er zijn rondleidingen om 12.00, 14.00 en 16.00 uur, maar je kunt het fort 
ook prima in je eentje verkennen. J e krijgt een routebeschrijving en een 
plattegrond. Het is leuk om de vele heuvels te beklimmen en Groenekan 
eens van een andere kant te zien. Er is heel veel te bekijken. Bij elke bun-
ker met kunstwerk staat een gids. In een van de bunkers is de stemkamer. 
Daar wordt de vraag gesteld: ‘Stel dat jij volgend jaar iets voor KAAP  zou 
mogen maken. Wat zou dat zijn?  ‘Kunst waar je op kunt klimmen’, schreef 
ene J ip. Een anoniem kind noteerde: ‘J e bent altijd een kunstenaar als je het 
zelf maar kunst vindt.’ Groot en klein vonden het een hele mooie middag.

Het is leuk om de vele heuvels te beklimmen. E r is heel veel te bekijken. Bij 
elke bunker met kunstwerk staat een gids. KAAP biedt kunst en ontspan-
ning. Je kunt er ook picknicken.



Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum

Nieuw van Pharma Nord:

Bio-Appetite
Tri Control caps
40 caps nu voor 16,90
Vermindert calorie-inname
op 3 manieren:
1. minder trek om te eten
2. sneller een vol gevoel bij het eten
3. vermindert de tussendoor trek

15%
korting

Vrijdag
koopavond

tot 20.00 uur

ANNE-MARIE & SEINTJE
15 JAAR BIJ NAGEL MODE

OM DIT MET U TE VIEREN, GEVEN WIJ 

15% KORTING* OP DAMES-, HEREN- EN 
KINDERBOVENKLEDING

RESTANTEN BH'S NU EXTRA VOORDELIG!

DONDERDAG
4 JUNI

VRIJDAG
5 JUNI

ZATERDAG
6 JUNI

Lindab Door BV is een dochteronderneming van de Zweedse 
Multinational Lindab a/s, met als werkgebied bedrijfsdeuren. Voor 
nadere info: www.Lindab.com

Voor ons kantoor te Groenekan zijn wij op zoek naar een

Functie-inhoud:
• Het verwerken van onze (interne) orders
• Het assembleren van diverse halfproducten
• Het verrichten van logistieke handelingen

Functie-eisen:
• Jonge (max. 21 jaar) enthousiaste kandidaat
• Accurate en nauwkeurige werkhouding
• Iemand die van aanpakken houdt
• In teamverband en zelfstandig kunnen werken
• Opleiding op min. LTS/ VMBO-niveau
• Bij voorkeur in bezit van het heftruckrijbewijs

Spreekt deze korte advertentie u aan, reageer dan voor een eventuele 
nadere kennismaking binnen 1 week naar:

Lindab Door B.V.
T.a.v.: afd. p.z.
Postbus 9025
3506 GA  Utrecht
PZ@Lindab.nl

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Full-time mag. productie medewerker

De Vierdaagsegroep 
is weer volop in training.
A.s. zaterdag lopen ze in 

Katwijk, dus is kapper Hans 
weer even weg.

Bel snel 212455!

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

 Krachtinstallaties

 Lichtinstallaties

 Beveiliging

 Telefooninstallaties

 Computernetwerken

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

W aarvoor kunt u
bij ons terecht?

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

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

U iteraard kunt u ook voor Doe H et Zelf 
artikelen bij ons terecht.

“M aartensdijk”              
  Dorpsweg 170
  3738C L Maartensdijk
  Tel/ F ax 0346 211579De eerste de beste

Verkoping Kerk
D.V. Zaterdag 6 juni zal dames-
krans “Helpende Handen” haar 
jaarlijkse verkoping houden van 
10.00 tot 15.00 uur.
Er is van alles te koop: worst, 
koeken, fruit, kaarten, ondergoed, 
handwerk, speelgoed.
Ook is er een rommelmarkt en u 
kunt uw auto laten wassen!!
Voor tussen de middag is er een 
heerlijk broodje hamburger.

Uw komst op Planetenbaan 635 
te Bilthoven wordt zeer op prijs 
gesteld.

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

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

Aardbeien-
vlaai

€ 7,65

REISCLUB 55+ 
MAARTENSDIJK - DE BILT 

Voor de 5 daagse excursie reis naar 

DE HARZ met vertrek op DV 27 juli.

Laatste twee kamers deze week nog 

te boeken, met extra veel korting.

Bel even voor 

inlichtingen

0346-21 22 88

06-53 85 35 57



Dat luisteren doen we achter de win-
kel maar we hebben daar vooral veel 
gelachen. Dat kan ook niet anders als 
Anne-Marie zegt: ‘We kennen alle 
maten van de BH’s en onderbroeken 
van het hele dorp. We werken hier 
met plezier door de variatie, want we 
verkopen niet alleen. We adviseren 
en helpen de klanten om een keuze 
te maken. Er zijn klanten die precies 
weten wat ze willen en anderen die 
soms lang moeten zoeken, want door 
de uitgebreide collectie maak je het 
mensen soms moeilijk om direct een 
keuze te kunnen maken.’ Dan komt 
er een mooi compliment als mevrouw 
Nagel zegt: ‘Mijn man en ik kun-
nen de zaak met een gerust hart aan 
Anne-Marie en Seintje overlaten als 
wij in het land de beurzen bezoeken. 
Zo zijn we nu alweer bezig geweest 
met de inkoop voor volgend jaar. Die 
beurzen doen we regelmatig zonder 

dat er hier problemen zijn en omdat 
ze zo hun best doen mag dat wel eens 
in de krant.’

Inbraak
Seintje Kroeze die lang geleden als 
doktersassistente in het toenmalige 
ziekenhuis op Berg en Bosch werkte, 
is op woensdag en vrijdag in de win-
kel. Vers in haar geheugen waar ze 
nog elke dag aan denkt, is de inbraak 
op een nacht in maart van dit jaar, 
toen een groot deel van de voorraad 
brutaal gestolen werd. Anne-Marie 
die ooit drie jaar bij een poelier 
werkte staat, sinds ze is getrouwd, 
vier dagen per week in de winkel. 
Gerjanne Nagel, de dochter van het 
gezin helpt ook regelmatig in de 
zaak maar weet nog niet of ze die 
later wil voortzetten. Dat hoeft geen 
probleem te zijn want ook haar vader 
wist vroeger niet dat hij in de mode 

terecht zou komen. Hij is ooit als 
boer begonnen in wat de Bijlmer bij 
Amsterdam is geworden, waarna hij 
op zoek is gegaan naar ander werk en 
zo in Maartensdijk is beland.

Roze maillot
Als je vraagt naar de bijzondere din-
gen die ze hebben meegemaakt dan 
is het antwoord van Anne-Marie: ‘Er 
zijn er zoveel. Maar er is wel een 
apart verhaal. Er kwam eens een man 
binnen die iets voor ballet zocht en 
daarna regelmatig terugkwam met 
smoesjes. Ik denk dat hij wat in mij 
zag. Op een keer bleef hij na het 
zoeken erg lang achter het gordijn 
zitten. Toen ik vroeg of alles goed 
was, kwam hij er eindelijk uit en 
bleek tot mijn schrik dat hij een strak-
ke roze maillot had aangetrokken. 
Geen gezicht! Toen hij de volgende 
dag weer kwam ben ik naar boven 

gevlucht. Maar verder hebben we 
heel veel plezier met elkaar en met de 
aardige klanten. En de familie Nagel 

is eigenlijk een soort tweede vader en 
moeder voor mij.’
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Personeel Nagel Mode en Textiel
in het zonnetje

door Kees Pijpers

Ze zijn bekend in het dorp en wijde omgeving. Anne-Marie Plug werkt er al 15 jaar en Seintje Kroeze
al 17 jaar. Dat mocht wel eens in de krant, vond het echtpaar Nagel. Vandaar dat we vorige week 

vrijdagochtend eens zijn gaan luisteren.

Anne-Marie (l) werkt al 15 jaar en Seintje al 17 jaar bij Nagel Mode en 
Textiel.

Ruim 50 mensen hebben afgelopen vrijdag genoten van een optreden van Sterk Spul. Smartlappen en levensliederen 
werden uit volle borst meegezongen. De avond werd georganiseerd door SWO Maartensdijk. Op vrijdag 26 juni 
aanstaande volgt er een optreden van het Westbroekse Gospelkoor Sparks of Joy.

Landwaart heropend
door Henk van de Bunt

Donderdag 28 mei opende Landwaart groente en fruit de deuren van het nieuwe pand aan het 
Maertensplein. Met een aantal spetterende acties begint Landwaart aan een nieuwe fase van dit steeds 

groeiende bedrijf. Vanaf de eerste minuut was er volop belangstelling en moesten de klanten in de rij om de 
verse producten uit het fors uitgebreide assortiment te kunnen afrekenen.

We spreken Wim, Eelco en Willem 
Landwaart op zaterdag na de opening 
in de hoop, dat de drukte wat minder 
zou zijn, dan de eerste dag. Niets blijkt 
minder waar.’Het is nog steeds vanaf 
donderdag al een constante stroom’, 
aldus Wim Landwaart. ‘Ongekend en 
ongedacht’. 
Terwijl we hem spreken komen 
alweer enthousiaste clientèle om de 
betrokken en gedreven ondernemer 
te feliciteren met deze zoveelste mijl-
paal. Landwaart wordt ook succes 
voor de toekomst gewenst. Gelet op 
onze waarneming, lijkt dat succes nu 
al verzekerd.

Kijkje
In het nieuwe pand is niet alleen meer 
werkruimte in de ‘keukens’, maar 
ook de winkel zelf kent ongeveer 
een verdubbeling van het vloerop-
pervlak. De achter de winkel liggende 

kook- en keukenruimtes zijn voorzien 
van een afzuigsysteem zonder geluid 
en geur. De uitbreiding was volgens 
Landwaart nodig, door de steeds 
maar toenemende belangstelling voor 
catering. ‘Door uitbreiding daarvan is 
ook de betekenis van de winkel zelf 
vergroot. Er is een uitbreiding van 
het assortiment en niet alleen in spe-
cialisaties. De verscheidenheid aan 
salades is groter naast de sortering 
maaltijden.
Wanneer mensen eens een kijkje wil-
len nemen in de kook- en keukenruim-
ten (en daar is belangstelling voor), 
dan is dat natuurlijk mogelijk. Op 
vrijdagavonden van ongeveer 19.00 
tot 20.30 uur is daar desgewenst altijd 
wel een gaatje voor te vinden’.

Opnieuw
Opnieuw meldt zich een tevreden 
klant, om vader en zoons te compli-

menteren. We ontmoeten ook nog 
even echtgenote en moeder Riet. Als 
administratrice van de vennootschap 
onder firma komt ze even van de hec-
tische sfeer in de nieuwe zaak kennis 
nemen: ‘’t Zijn wel tropendagen’, 
verzucht ze, ‘maar aan de andere kant 
geeft het ook veel voldoening, wan-
neer je het enthousiasme van zowel 
de klanten als de medewerkers ziet. 
Daarvoor kun je toch alleen maar 
dankbaar zijn’. 

’Het is nog steeds vanaf donderdag al een constante stroom van klanten’, 
aldus Wim Landwaart.

Wanneer mensen eens een kijkje willen nemen in de kook- en keukenruimten 
dan is daar op vrijdagavonden altijd wel een gaatje voor te vinden.

Een tam konijn dat wist te ontsnappen

houdt duidelijk heel veel van stappen

het huppelt fijn rond

graaft een hol in de grond

en vindt overal wel wat te happen

Guus Geebel Limerick



Adverteren in 

de Vierklank!

Iets voor u?

B el dan 

0346 21 19 92

CDA De Bilt-Maartensdijk

www.debilt.cda.nl

 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.

Pioenen om te zoenen...!!!
2 bossen 9,95

Alstroemeria per bos 4,95

Geurende Lathyrus bos 3,95

Bemeste Tuinaarde
5 zakken 6,50



Burgerjaarverslag
2008

“Hoe belangrijk die ondertunneling is, 
bleek in november. Toen een boom op 
de bovenleiding van het spoor viel en 
de spoorwegovergangen Leijenseweg 
en Soestdijkseweg blokkeerden. Door 
een snelle omgooi van de werkge-
bieden van de brandweer bleven alle 
kernen bereikbaar voor hulpdiensten. 
Gelukkig bleek opvang van de trein-
reizigers uiteindelijk niet nodig. De 
overlast was groot, maar de rampen-
bestrijding hoefde niet te worden 
ingezet, zoals een aantal maanden 
eerder wel het geval was … Het ongeluk 
bij het slopen van de bunker op terrein 
Larenstein had een enorme impact op 
de directe woonomgeving. Wél kijk ik 
met voldoening terug op de adequate 
aanpak van de hulpdiensten en van 
de gemeentelijke rampenorganisatie 
na het ongeluk. Dat geldt ook voor de 
communicatie. Alle omwonenden zijn 
tot na de zomer bijna dagelijks huis-

aan-huis geïnformeerd; niet via 
de media dus maar rechtstreeks. 
Dat is heel goed ontvangen.
Tot slot wil ik graag terugkijken op 
veiligheid waar we in 2008 steviger 
op hebben ingezet. Daarbij hebben we 
goed geluisterd naar signalen uit de 
samenleving. Toch betekent dat niet 
alleen vaker opsporen en bekeuren. 
Als jongeren bijvoorbeeld schade aan-
richten zoeken we hen op. Soms doe ik 
dat persoonlijk, samen met politie en 
onze buitengewone opsporingsamb-
tenaren. Daarbij maken we ze bewust 
van de kosten en de gevolgen van hun 
vernieldrift. We spreken ze aan op hun 
gedrag. Over deze en nog veel meer 
ontwikkelingen in de dienstverlening 
en burgerparticipatie leest u in dit 
burgerjaarverslag 2008. Laten we ook 
in 2009 samen werken aan een veilige 
en plezierige gemeente.”  

Twee jaar geleden besloten actieve 
bewoners, professionals van zorg- en 
welzijnsinstellingen, woningcorporatie 
ssw, gemeenteraadsleden en ambte-
naren om de handen ineen te slaan 
en in beide wijken een MENS wijk-
servicecentrum te vestigen voor wonen, 
welzijn en zorg. De proef werd in 2009 
afgerond en de voorlopige conclusies 
zijn positief. 

Wijkservicecentra
Bijvoorbeeld in De Bilt-West. Hier is 
in buurthuis ’t Hoekie een helpdesk 
gevestigd waar iedereen terecht kan 
voor informatie en advies over wonen, 
welzijn en zorg. Wijkprojectleider Patty 
van Ziel vertelt: “Dat kan gaan om hulp 
bij het invullen van formulieren, maar 
ook om een moeder met een autistisch 
kind die net wat meer lucht nodig 
heeft. Trouwens, ook als je gewoon 
een sport wilt gaan doen, kun je hier 
cursusinformatie halen. Echt íedereen 
is welkom. Met en zonder beperking. 
En via de helpdesk kan men afspraken 
maken met allerlei deskundigen: man-
telzorgdeskundigen, maatschappelijk 
werkers, wijkcontactambtenaren … 
Ook persoonlijke begeleiding door een 
adviseur is mogelijk. Daarvan maken 
bijvoorbeeld veel ouderen gebruik die 
op zoek zijn naar een geschikte woon-
ruimte. Of als ze het oneens zijn met 
een indicatiestelling.”  

Alles bij de hand
De opzet van het wijkservicecentrum 
in Maartensdijk is vergelijkbaar met 
dat in De Bilt-West, en gevestigd in 
Dijckstate. Bovendien kennen beide 
centra een digitale catalogus waar 
men kan speuren naar alle mogelijke 
diensten in het eigen gebied. Een 
beperking? Met zoveel – professionele 
en vrijwillige – steun in de buurt is men 
in ieder geval nooit alleen. Van Ziel: 
“Het is een project waar ik heel trots 
op ben. Nergens anders in Nederland 
zie je zoveel verschillende diensten 
op het gebied van wonen, welzijn en 
zorg samenkomen. En nu er een stevig 
fundament ligt, wordt het steeds mak-
kelijker om ook andere diensten toe te 
voegen. Zo krijgen wij straks – net als 
Dijckstate – een eigen wijkrestaurant/
grand café in woonzorgcentrum Wel-
tevreden. Geweldig toch!” Voor meer 
informatie, contactgegevens en 
de digitale catalogi kijkt u op: 
www.mensdebilt.nl

Meer invloed op eigen dorp
“In 2008 is intensiever gewerkt met interactieve projecten, zoals de dorpsvisies 
van Groenekan en van Westbroek. Daarbij heb ik nog eens gemerkt hoe prettig 
het is wanneer inwoners betrokken zijn bij het inkleuren van hun eigen woon-
omgeving. Dat werkt stukken beter dan de gemeentelijke tekentafel. Meteen is 
duidelijk welke voorzieningen mensen belangrijk vinden en welke knelpunten 
er zijn, bijvoorbeeld in de bevolkingsopbouw van de kernen. Trouwens, ook in 
grotere plaatsen zoals Bilthoven is op deze manier veel mogelijk. Denk maar aan 
de ontwikkeling van het centrumplan in Bilthoven en de ondertunneling van de 
Soestdijkseweg. Daarin is een belangrijke rol weggelegd voor een klankbord-
groep bestaande uit omwonenden en ondernemers.”  

“NERGENS ANDERS KOMEN ZOVEEL DIENSTEN SAMEN”

MENS: langer zelfstandig 
in je eigen buurt wonen
Mensen die ouder worden of een beperking hebben, komen er op een gegeven 
moment niet meer onderuit. Vroeg of laat moeten ze verhuizen naar een aan-
gepaste locatie. Maar is dat altijd nodig? Kunnen de aanpassingen niet ‘gewoon’ 
naar de mensen toekomen? In het bijzondere project MENS neemt de gemeente 
De Bilt de proef op de som in Maartensdijk en De Bilt-West. 

Taken van burgemeester A.J. Gerritsen

De burgemeester is voorzitter van het college van burgemeester & wethouders 
en heeft daarin ook een stem. Daarnaast is hij – zonder stemrecht – ook voorzitter 
van de gemeenteraad. Maar naast deze bestuurlijk coördinerende rol heeft hij ook 
andere verantwoordelijkheden.  

Waarom een burgerjaarverslag? 

Elke burgemeester is volgens de 
gemeentewet verplicht om ieder jaar 
een burgerjaarverslag uit te brengen. 

In het burgerjaarverslag biedt de burge-
meester een overzicht van de kwaliteit van 
de gemeentelijke dienstverlening en de 
procedures op het vlak van burgerparti-
cipatie. De burgemeester beoordeelt die 
ook. Het burgerjaarverslag van gemeente 
De Bilt wordt breed verspreid, in het hart 
van de Biltsche Courant en de Vierklank. 

Bij Diamanten bruidspaar 
Diepeveen-van Dam.

Hij waarborgt de openbare orde 
en veiligheid, en is: 
• voorzitter van het gemeentelijke beleids-

team bij een grote calamiteit of ramp
• opperbevelhebber van de ingezette 

diensten bij calamiteiten en 
ordeverstoringen.

• bevoegd om (nood-)maatregelen 
te nemen.

De burgemeester beschermt daarmee 
een veilige en ordelijke samenleving 
binnen de gemeente.

Hij is de eerste vertegenwoordiger 
van de gemeente De Bilt, en is dus:
• formele vertegenwoordiger van 

de gemeente in juridische kwesties
• gastheer bij formele ontvangsten
De burgemeester is op deze manier 
het boegbeeld van de gemeente.

Hij beheert een aantal belangrijke porte-
feuilles in het college van b&w: brandweer, 
inter gemeentelijke samenwerking, inter-
nationale betrekkingen en ontwikkelings-
beleid (stedenbanden), economische 
zaken (bedrijfsbezoeken) en juridische 
zaken.
De burgemeester is lid van het dagelijks 
bestuur van de gemeente.

Hij heeft een sociale functie. 
De burgemeester: 
• bezoekt jubilarissen en 100-jarigen
• verricht openingen en woont 

evenementen in de gemeente bij
• brengt werkbezoeken aan maat-

schappelijke instellingen
De burgemeester onderhoudt en versterkt 
daarmee de contacten tussen bevolking 
en de gemeente.

Telefonische dienstverlening

Aantal telefoongesprekken
  2008 2007
Telefoontjes  283.576 291.740
Beantwoord  94,4%  96%
Binnen 20 seconden   76,5% 75%

Uit het klanttevredenheidsonderzoek blijkt 
dat 58% van de respondenten tevreden 
is over het telefonische keuzemenu en 
13% ontevreden. 63% vond het duidelijk 
welke keuze men moest maken. Over de 
wachttijd voordat men met een medewer-
ker werd doorverbonden is 62% tevreden 
en 14% ontevreden. Op de vraag of men 
met de juiste medewerker werd doorver-
bonden, antwoorden de meeste mensen 
positief. Behalve in Maartensdijk. Hier zegt 
slechts 42% juist te worden doorverbon-
den. 47% wordt via een medewerker naar 
een andere medewerker doorverbonden. 
5% geeft aan dat ze niet wordt terugge-
beld; in Bilthoven ligt dit percentage op 13. 
Dat kan dus beter in 2009!

Dienstverlening op locatie

Aantal bezoekers per balie 
  2008 2007
Burgerzaken  27.437 28.965
Belastingen  137 200
WMO (Zorgloket)  1.109 1.622
Vergunningen, Toezicht  1.365 1.535
en Ondersteuning (VTO)

Maartensdijk   3.799 3.300
Totaal  33.847 35.622

Beoordeling service op locatie
  2008 2007 2005
Gemeentehuis  7,7 7,7 7,2
Bilthoven

Servicepunt   7,6 7,4 6,9
Maartensdijk

Medewerkers in Maartensdijk krijgen 
van bezoekers een 8,4; medewerkers 
in Bilthoven een 8,0. 

Schriftelijke dienstverlening  
De gemeente scoort niet goed op het 
gebied van de schriftelijke dienstverlening. 
Over de snelheid van reageren is men het 
minst tevreden (40%, t.o.v. 49% in 2005). 
De tevredenheid over het uiteindelijke 
resultaat (42%) van een brief is wel hoger 
dan in 2005 (34%). 

Digitale dienstverlening
In 2008 is het informatieve deel van www.
debilt.nl verder uitgebreid en het digitale 
loket is onderhanden genomen. De pro-
ducten en diensten – inmiddels 150 – zijn 
zoveel mogelijk voorzien van formulieren 
(40) die men kan downloaden. Daarnaast 
zijn er acht DigiD-producten (de digitale 
legitimatiecode van de overheid) waarmee 
u bijvoorbeeld uittreksels kunt bestellen 
en betalen. Ook konden bezoekers van 
de website via een digitaal forum in 2008 
meedenken over de toekomst van onze 
gemeente in 2030. 

Gemiddeld waren er 383 bezoekers per dag 
en werden 905 digitale producten opgevraagd:
• 24 eigen verklaringen
• 150 meldingen openbare ruimte
• 302 reacties op de WOZ-aanslag
• 206 uittreksels GBA
• 38 uittreksels uit het register van echt-

scheiding of beëindiging partnerschap
• 158 uittreksels uit het geboorteregister
• 20 uittreksels uit het register van huwelijken 

of geregistreerde partnerschappen
• 7 uittreksels uit het register van overlijden

Burgerjaarverslag 2008

“Dienstverlening is onze core business. Die moet goed zijn. 
Daarom investeren we daar fors in. We scoren dan ook 
heel goed aan het loket. Maar heel veel zou ook digitaal 
kunnen worden afgehandeld, via de website. Daar gaan we 
komend jaar nog meer op inzetten.”  Burgemeester Gerritsen

“Ik ben trots op de mensen die onze dienstverlening zo goed 
maken. De gemeente De Bilt staat nooit stil op dit gebied.
Ik ben blij dat binnen onze organisatie een projectteam 
‘dienstverleningsconcept’ is ingericht, dat de normen voor 
dienstverlening beschrijft en de bijbehorende werkprocessen 
achter de schermen inricht. Uiteraard met als doel de service 
aan onze klanten te verbeteren.”  Burgemeester Gerritsen

Klachten, bezwaren 
en de gemeentelijke ombudsman 
Klachten
U kunt schriftelijk een klacht over de 
gemeente indienen. Is de klacht niet naar 
tevredenheid afgehandeld, dan is de 
gemeentelijke ombudsman de volgende 
stap.

In 2008 heeft de klachtencoördinator 
37 klachten ontvangen (in 2007 waren 
dat er 39). 

• 2 klachten zijn doorgestuurd naar andere 
instanties die verantwoordelijk zijn voor 
de behandeling

• 2 klachten zijn buiten behandeling gesteld
• 1 (privaatrechterlijke) klacht is niet ont-

vankelijk verklaard

Van de 32 resterende klachten:
• zijn 25 klachten gegrond of gedeeltelijk 

gegrond verklaard
• 7 klachten ongegrond verklaard
• Van de 32 klachten zijn er 4 nog niet 

afgehandeld in 2008

Van deze klachten gingen er: 
• 8 over ontevredenheid over actieve 

en adequate informatieverstrekking
• 6 over correcte bejegening en 

dienstbaarheid
• 6 over het gewekte vertrouwen
• 4 over administratieve nauwkeurigheid
• 8 overige klachten

Van de gegronde en/of ongegronde 
klachten zijn er twee doorgestuurd naar 
de gemeentelijke ombudsman.

Bezwaren
U kunt schriftelijk bezwaar aantekenen 
tegen een besluit van het gemeente-
bestuur. Uw bezwaar licht u vervolgens 
mondeling toe aan de bezwarencommissie, 
die het gemeentebestuur adviseert. 

Bezwaarschriften
   2008
Ruimte    242
Personeel   3
SSW/WMO/Welzijn    58
Overig   16
Totaal   319 

Over de 240 bezwaarschriften die in 2008 
zijn afgehandeld, zijn de volgende 
beslissingen genomen.

   2008
Ingetrokken   56
Doorgezonden naar andere instanties  12
Kennelijk niet-ontvankelijk/   29
kennelijk ongegrond*  
Niet-ontvankelijk   60
Gegrond   16
Ongegrond   67

Kennelijk niet-ontvankelijk betekent dat 
meteen duidelijk is dat niet aan de proce-
dures is voldaan om bezwaar in te dienen. 
Bijvoorbeeld omdat er geen handtekening 
op staat of de bezwaartermijn al is verlo-
pen. Kennelijk ongegrond betekent dat 
bij binnenkomst direct duidelijk is dat een 
bezwaar inhoudelijk niet voldoet. In beide 
gevallen volgt geen hoorzitting. In 2008 
waren er 29 hoorzittingen.

Ombudsman
38 inwoners van de gemeente De Bilt 
hebben de gemeentelijke ombudsman 
gebeld. In veertien gevallen bleek de 
ombudsman onbevoegd, omdat men aan 
het verkeerde adres was of nog geen klacht 
bij de gemeente had ingediend. In vijftien 
gevallen is wel een verkorte procedure 
ingezet; tweemaal ging een volledig 
onderzoek van start. Ook werd zeven keer 
een vooronderzoek begonnen, maar zes 
keer bleek dat de ombudsman een verzoek 
(nog) niet kon honoreren. 

Nawoord 
De Bilt is een in alle opzichten gevarieerde gemeente. Sociaal, demografi sch en land-
schappelijk heeft de gemeente veel verschillende verschijningen. Er is een goed ontwik-
keld en actief maatschappelijk leven op het gebied van sport, zorg, welzijn, ontspan-
ning, economie en werkgelegenheid. Dat alles maakt het wonen en leven in onze zes 
dorpen aangenaam. Het geeft ook voeding aan de inzet van de gemeente om het goede 
dat er is te behouden en te versterken en om te investeren in noodzakelijke vernieuwin-
gen. De Bilt is daardoor een ambitieuze gemeente in het hart van de provincie Utrecht. 
Dat zie je terug in het politieke bestuur, maar ook in de ambtelijke organisatie.

Het oogmerk om inwoners zoveel mogelijk 
te betrekken bij wat de gemeente doet, 
leidt tot een scherpe focus op werkvormen 
waarin niet alleen burgers maximaal tot 
hun recht komen bij het ontwikkelen van 
plannen, maar ook de gemeente voordeel 
heeft van de inbreng die inwoners leveren. 
Daarnaast is er een sterke gerichtheid 
op de kwaliteit van de dienstverlening. 
De gemeente vindt het belangrijk dat 
inwoners en bedrijven goed geholpen wor-
den bij hun plannen en snel en accuraat 
de informatie krijgen die ze nodig hebben. 
Zowel persoonlijk als schriftelijk en digi-
taal. Daarmee is niet gezegd dat het ook in 
alle gevallen goed gaat. Net als elders wor-
den er ook bij de gemeente De Bilt fouten 
gemaakt. Dat zijn leermomenten. Binnen 
de organisatie is en blijft verbetering van 
de dienstverlening een actueel thema. 
Hoewel er nog steeds verbeterpunten zijn, 
ben ik blij met de huidige staat van onze 
dienstverlening en met de ontwikkelingen 
rond burgerparticipatie in onze gemeente. 
Uw waardering voor onze inzet zien we 

gelukkig terug in de overwegend positieve 
uitkomsten van klanttevredenheids-
onderzoeken en benchmarks over 2008. 
Ook in 2009 zullen wij ons uiterste best 
blijven doen om de kwaliteit van dienst-
verlening en de mogelijkheden voor bur-
gerparticipatie nog verder te ontwikkelen. 
Uw inbreng blijft van belang!

Arjen Gerritsen
Burgemeester van De Bilt

Dienstverlening 
Uit het klanttevredenheidsonderzoek in het laatste kwartaal van 2008 blijkt dat 
inwoners van de gemeente over het algemeen positief zijn over de dienstverlening 
aan de balies en bij de loketten in Bilthoven en Maartensdijk. Hoewel er natuurlijk altijd 
verbeterpunten zijn. Laten we een aantal belangrijke cijfers uit de peiling nog eens 
uitlichten per type dienstverlening. 

1 G E M E E N T E 6 K E R N E N
Gemeente De Bilt • Soestdijkseweg Zuid 173 • 3721 ab Bilthoven • Postbus 300 • 3720 ah Bilthoven
t (030) 228 94 11 • f (030) 228 94 57 • info@debilt.nl • www.debilt.nl

Een publicatie van de gemeente De Bilt, 
mei 2009. Het Burgerjaarverslag is ook te down-
loaden via www.debilt.nl. Voor meer informatie 
of vragen kunt u contact opnemen met 
de afdeling Publiekszaken t (030) 228 94 11.

Tekst: Karin Bos, Patricia Kok
Coördinatie en eindredactie: Patricia Kok
Fotografi e: Hans Niezen, Karin Bos, 
Henk van de Bunt, Marcel Kradolfer
Vormgeving: Conefreykoedam bno



2 3
Natuurlijk zijn er wettelijke voorschriften 
voor inspraak bij bestuursbesluiten, maar 
waarom zou u ook niet participeren in 
beleidszaken? Of meedenken en meebe-
slissen over onderwerpen met een grote 
maatschappelijke impact? Denk maar 
aan de dorpsvisies voor Groenekan en 
Westbroek. En ook kleine projecten, zoals 
het inrichten van een speelplek, lenen 
zich prima voor participatie. Over welk 
project het ook gaat, participatie is altijd 
maatwerk. Per onderwerp en zelfs per fase 
in een beleidsproces kan de manier van 
participeren (of meedoen) verschillen. 
In gemeente De Bilt lopen die verschillen 
uiteen van het passieve Informeren, waar-
bij de gemeente informatie overdraagt, 
tot Raadplegen, Adviseren, Coproduceren 
en – als ultieme invloed op gemeentelijke 
besluiten – Meebeslissen. Het bestuur 
bepaalt per onderwerp of en welke vorm 
van participatie van toepassing is. 

Op pagina 3 leest u voorbeelden van 
inspraak- en participatietrajecten die 
in 2008 plaatsvonden.

Inspreken bij 
commissievergaderingen
Vergaderingen van de raadscommissies 
Burger en Bestuur en Openbare Ruimte 
kennen spreekrecht. Dat is iets anders 
dan inspraak. Spreekrecht geldt alleen 
voor onderwerpen die op dat moment 
op de agenda staan van de commissie. 
Mits vooraf aangemeld bij de raadsgriffi e, 
mag een belanghebbende de leden van 
de commissie vijf minuten lang toespreken 
over een onderwerp. Daarbij mag hij ook 
stukken overhandigen. De commissieleden 
nemen dan kennis van de inbreng van 
de spreker, voordat zij het punt in 
de vergadering bespreken.

Burgerjaarverslag 2008

Hoe tevreden zijn onze klanten? Daar 
draaide het onderzoek om dat plaatsvond 
tussen oktober 2008 en januari 2009. 
De uitkomsten zijn uitstekend. Onze 
medewerkers krijgen van bezoekers een 
gemiddeld rapportcijfer van 8,1 en hoger. 
Men vindt hen vriendelijk en deskundig. 
De meeste mensen geven ook de openings-
tijden een voldoende. Daarnaast is een 
meerderheid tevreden over de inrichting 
van balies en wachtruimten, de snel-
heid waarmee een afspraak kan worden 
gemaakt en de wachttijd. Verder voldoet 
de telefonische dienstverlening. In de 
meeste gevallen is het introductiemenu 
duidelijk, de wachttijd kort en wordt men 
correct doorverbonden. 

Meer privacy aan de balies
Zijn er dan helemaal geen verbeteringen 
aan te brengen? Toch wel. Daarom is er een 
actieplan servicenormen opgesteld waar-
mee we onze dienstverlening nog beter 
hopen te maken. Want we willen natuurlijk 
voor komen dat bezoekers met afspraak 
langer dan vijf minuten moeten wachten, 
en bezoekers zonder afspraak langer dan 
twintig minuten. Hoewel dit relatief weinig 
voorkomt. Ook gaan we werk maken van 
een betere bescherming van de privacy – 
25% vindt de balies in Bilthoven gehorig; 
maar liefst 65% heeft klachten over 

Maartensdijk. Andere aandachtspunten 
zijn betere doorverbindingen (vooral) bij 
het servicepunt, een duidelijker markering 
van het informatiecentrum, meer informa-
tie via de website en een oplossing voor 
het tekort aan parkeerplekken. 

Op www.debilt.nl leest u het complete 
rapport. De samenvatting kunt u ook mee-
nemen bij balie, servicepunt en loketten. 
Eind 2009 houdt de gemeente opnieuw 
een peiling om te kijken of de acties tot 
verbeteringen hebben geleid. 

Participatiewijzer schept duidelijkheid
In 2008 heeft het college van b&w in samenspraak met de politiek, de organisatie én 
met vertegenwoordigers van de Biltse samenleving de belangrijkste contouren voor 
het gemeentelijke communicatiebeleid vastgesteld. Heel belangrijk hierin is de nieuwe 
participatiewijzer. Want de gemeente De Bilt wil haar relatie met de inwoners verster-
ken en burgers zoveel mogelijk actief bij verschillende thema’s betrekken. 

“Burgers zoveel mogelijk betrekken bij wat de gemeente doet. 
Dat was en is een belangrijke ambitie van het gemeentebestuur. 
Maar dan moet wel vanaf het begin voor iedereen duidelijk 
zijn wat ieders rol is en op welke wijze inwoners kunnen 
meedenken of meebeslissen. De nieuwe participatiewijzer 
kan daar enorm bij helpen.”  Burgemeester Gerritsen

DIKKE 8 VOOR MEDEWERKERS

Gemeentelijke klantenservice 
gooit hoge ogen!
Hoewel de gemeente nog niet aan alle servicenormen voldoet, scoort de dienst-
verlening over het algemeen prima. Dat blijkt uit een onderzoek onder bezoekers 
van de publiekshal in Bilthoven, (de loketten Burgerzaken, Zorgloket 
en het loket Bouwen en Wonen) en het servicepunt 
in Maartensdijk.

JANUARI  Het landelijke 
fi etsendiefstalregister wordt online 
opengesteld voor publiek. Het is een 
hulpmiddel om deze grote ergernis te 
bestrijden. l Gemeente ambtenaar 
Marianne van Ammers neemt de 
laatste Taalbokaal in ontvangst, 
die jaarlijks door de gemeenteraad 
wordt uitgereikt voor heldere 
en goed geschreven stukken. 
l De gemeente en gezondheids-
centrum De Bilt ondertekenen de 
samen werkingsovereenkomst MENS.  

FEBRUARI  De regionale 
leerplichtactie gaat van start. l 
De beheersovereenkomst Larenstein 
wordt getekend. l In het water van 
Fort Ruigenhoek blijkt de blauwalg 
welig te tieren. l De procedure om 
van de Biltse Duinen een gemeen-
telijk monument te maken gaat 
deze maand van start. l En het 
convenant van de WMO-adviesraad 
wordt ondertekend.  

MAART   Burgers fi gureren als 
‘burgerslachtoffers’ in een grote 
rampenoefening. l De gemeente is 
geslaagd voor de GBA-Audit (PuZa). 
Dat betekent dat de gemeente-
lijke basisadministratie, zeg maar 
de administratieve kant van de 
‘Burgerlijke stand’ goed op orde is. 
l Uit het rapport van het Nibud 
blijkt dat de bestedingsruimte van 
minimuminkomens in De Bilt hoger 
ligt dan gemiddeld. l Het WMO-
project MENS opent wijkservicecentra 
in Dijckstate in Maartensdijk en in 
buurthuis ’t Hoekie in De Bilt-West, 
voor mensen met een beperking 
die langer zelfstandig willen blijven 
wonen.  

APRIL   De gemeente start het 
project woningaanpassing/brand-
veiligheid. l Eigenaren krijgen 
advies over maatregelen die zij 
kunnen nemen om de brandveilig-
heid van hun woning te verhogen. 

l Biltse ambtenaren doen mee aan 
Heel NL beweegt. De werkdag begint 
met een gezamenlijke oefening in 
kracht en balans. l De overeen-
komst Patiowoningen Brandenburg 
wordt ondertekend. l De nieuwe 
Kees Boekehal opent zijn deuren voor 
sportliefhebbers. l In Groenekan 
nemen jongeren het initiatief voor 
een eigen en offi ciële Jongeren 
Ontmoetings Plaats. l Er vinden 
vernielingen plaats op de begraaf-
plaats van Westbroek.  

MEI   Voor het eerst vinden er 
naturalisatieceremonies plaats voor 
mensen die het Nederlanderschap 
hebben gekregen. l De campagne 
met Belgerinkel naar de Winkel gaat 
van start. l Burgemeester Gerritsen 
geeft het goede voorbeeld en gaat 
met de fi ets boodschappen doen. 
l Het voorterrein van zwembad 
Brandenburg is opnieuw ingericht 
en wordt heropend. 

l Het speciale BOA-insigne, 
voor de buitengewone opsporings-
ambtenaren van de gemeente, wordt 
ingevoerd. l Ook is de promotiefi lm 
Impressies De Bilt af. Deze fi lm is 
gemaakt door Biltse amateurfi lmers, 
in samenwerking met de gemeente.  

JUNI   Belangstellende burgers 
kunnen inschrijven op een rond-
leiding door de bunker op terrein 
Larenstein. l Zorgloket De Bilt 
verzorgt workshops Omgaan met 
stress. l Het gemeentebestuur 
onderneemt een bustocht naar 
Coesfeld (Jumelage). l De bijzon-
dere Jongeren Ontmoetings Plaats 
in Groenekan wordt offi cieel geopend 
met muziek. Minister Rouvoet kan 
er helaas niet bij zijn.  

JULI   De sloop van de bunker in 
Larenstein mislukt. Brokstukken 
komen in de wijk terecht. De schrik 
is groot. Gelukkig vallen er geen 

gewonden of erger. Wel is er mate-
riële schade. l Wethouder Herman 
Mittendorff opent de hondenhalte 
in Maartensdijk. l De prijs voor 
de campagne met Belgerinkel 
naar de Winkel wordt uitgereikt. 
l De website www.mensdebilt.nl 
gaat online.  

AUGUSTUS   Het Bestemmings-
plan Larenstein wordt goedgekeurd 
door de Raad van State. Dat betekent 
dat de bouw van het bedrijven terrein 
na vele jaren van procedures daad-
werkelijk kan beginnen.  

SEPTEMBER   Op de zesde van de 
maand vindt de jaarlijkse VrijeTijds-
Markt plaats. l Het Klanttevreden-
heidsonderzoek over de publieks-
balies van De Bilt – in Bilthoven 
en Maartensdijk – gaat van start. 
l De GGD begint een onderzoek 
naar de gezondheid van Biltse 
volwassenen.  

OKTOBER   Het startschot klinkt 
voor het beschilderen van de Klap-
hektunnel. l Jongeren en leerlingen 
van de Theresiaschool leven zich uit 
met de verfpot. l Het COT-onder-
zoek naar de toedracht van de explo-
sie van de bunker wordt gepresen-
teerd. l De sloop van tankstation 
Esso geeft ruimte voor plannen voor 
het centrum van Bilthoven.  

NOVEMBER  Medewerkers van 
de gemeente De Bilt doen mee aan 
de Vrijwilligersweek.  

DECEMBER   Er vinden debatten 
plaats over de toekomst van 
De Bilt, wat resulteert in een ambitie-
document. l De eerste onder-
nemers tekenen de contracten voor 
de aankoop van een kavel op bedrij-
venpark Larenstein. Champagne!  
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De leden van de vrijwillige brandweer werden in december verrast met een lintje.

Het loket Burgerzaken.

Het team van servicepunt Maartensdijk.

Dorpsvisies Groenekan 
en Westbroek
In Groenekan spelen verschillende ont-
wikkelingen. In de zoektocht naar een 
nieuwe locatie voor de basisschool en een 
betere bereikbaarheid van de hockeyclub 
kwamen ook nieuwe ruimtelijke knel-
punten aan de orde. 

Daarom was er behoefte aan een integrale 
aanpak voor de hele kern, in plaats van op 
onderdelen, en een grote betrokkenheid 
van het dorp. Bij de totstandkoming van 
de visie waren de bevolking, dorpsraad 
en andere belangenorganisaties dan 
ook intensief betrokken. Via dorpsbrede 
discussiebijeenkomsten, thematische 
werksessies en gerichte interviews met 
sleutelfi guren kreeg de gemeente inzicht 
in de belangrijkste ruimtelijke opgaven 
en oplossingen. 

Ook in Westbroek is een toekomstvisie 
in de maak. Want in welke richting zou 
het landelijke dorp zich moeten ontwik-
kelen in de periode tot 2030? Samen met 
burgers, ondernemers, lokale organisaties 
en verenigingsleven stelt de gemeente 
de agenda van het dorp vast. Ook het in 
2008 opgerichte Dorpsberaad speelt hierin 
een grote rol. Het rapport ‘Wensen voor 
Westbroek  (zie ook  www.debilt.nl) in 2007 
vormde de opmaat, maar sindsdien zijn 
inwoners nauw betrokken bij thema’s als 
voorzieningen (inclusief het dorpshuis), 
recreatie, leefbaarheid en wonen. Zo is er 
onder jongeren een nadrukkelijke vraag 
naar nieuwbouw. Het vervolg wordt in 2009 
uitgewerkt tijdens een beleef-het-dorp-
dag, verdiepingsateliers en een ruimtelijk 
conceptvoorstel.

Joppen bij de brug
De langverwachte Jongeren Ontmoeting 
Plek (JOP) in Groenekan werd op 27 juni 
feestelijk geopend. 

Voor jongeren betekent het een beschutte 
en prettige plek waar ze elkaar ook 
bij slecht weer kunnen ontmoeten. 
Voor omwonenden van de brug aan de 

Kastanjelaan het einde van jarenlange 
irritatie en overlast. Samen met enkele 
gemeentemedewerkers gingen jonge-
ren en omwonenden aan de slag met 
een prachtig metalen ontwerp, dat wel 
ver boven budget was. Daarom stortten 
jongeren zich op allerhande baantjes en 
klussen en ook buurtbewoners, subsidie-
verstrekkers en fondsen deden een duit in 
het zakje. Uiteindelijk werd 30.000 euro 
ingezameld. 

Sluipverkeer Westbroek 
aangepakt
Sinds 1995 is het sluipverkeer door West-
broek een doorn in het oog. Op initiatief 
van de bewoners zijn in 2006 de bespre-
kingen met de gemeente weer opgepakt. 

Begin 2008 werden uiteindelijk de borden 
geplaatst. Vanuit de richting Maartensdijk 
is Westbroek voor niet-inwonenden niet 
meer toegankelijk in de ochtendspits. 
’s Middags is doorgaand verkeer verboden 
vanaf de richting Maarssen/Gageldijk. 
Acties tegen het sluipverkeer leidden niet 
alleen tot deze beslissing, waarbij dorps-
bewoners tijdens een bijeenkomst 
in het dorpshuis zelf konden kiezen uit 
drie oplossingsalternatieven, maar ook 
tot de instelling van een Dorpsberaad. 
Zodat de lijnen met de gemeente in 
de toekomst nog korter kunnen. 

Spelen in Hollandsche Rading 
Omdat een groenstrook tussen twee 
huizenblokken nogal intensief wordt 
gebruikt is samen met buurtbewoners 
uit Hollandsche Rading gekeken naar 
alternatieve speelplekken in de wijk. 

In dit kader is een pannaveldje op het 
speelplein aangelegd. Het voetbalveld bij 
het dorpshuis is opgeknapt en het hekwerk 
is vervangen. Achter de doelen is een hoger 
hek geplaatst zodat de voetbal niet iedere 
keer in het weiland terecht kan komen. 
Om honden te weren is er in de toegang 
een rooster geplaatst. 

Burgerjaarverslag 2008

Bilthoven Noord
In het gebied van De Werkplaats, 
Nieuw Lyceum, Kees Boekehal en de 
Hockeyclub was het om de haverklap 
raak: regel matig vonden er vernielingen 
plaats, vooral op donkere plekken. 

Een werkgroep waarin alle partijen ver-
tegenwoordigd waren zorgde vooral voor 
meer zicht en verbetering van de verlich-
ting, waardoor vandalisme veel sneller 
wordt opgemerkt. Denk aan extra armatu-
ren, andere lampen en een snoeiactie 
in het Kees Boekelaantje. Tegelijkertijd zijn 
aan de Jan Steenlaan voor de ramen van 
de Werkplaats extra bomen geplaatst om 
het ingooien van ramen tegen te gaan. 

Speelplekken (als) nieuw
In De Bilt West kunnen kinderen weer 
lekker ravotten op veilige en moderne 
speelplekken.

In het Burgemeester van Heemstra kwartier 
werden twee plekken opgeknapt op basis 
van de wensen van omwonenden. Er kwa-
men een indianendorp en een bootspeel-
toestel. Bij buurthuis ’t Hoekie aan de 
Waterweg werd een compleet nieuwe 
speelplek gerealiseerd voor kids van zes 
tot twaalf jaar, met als grootste trekker 
de ‘Motorical Track’. Tijdens een inloop-
middag was bijna unaniem voor dit uit-
dagende klimtoestel gekozen, maar ook 
in de voorbereiding vond uitgebreid over-
leg plaats met het bestuur van ’t Hoekie, 
de bewonerscommissies, omwonenden, 
de kids zelf, wijkcontactambtenaren 
en de speelplaatsbeheerder van 
de gemeente. 

Inspraak bij nota’s en plannen
Tot 6 december 2007 konden inwoners 
van de gemeente de conceptnota 
Economisch Beleid 2020 (Dynamiek 
binnen groene kaders) inzien. Tijdens 
de daarop volgende inspraakperiode 
voerde de burgemeester gesprekken 
met vijftien bedrijven en organisaties. 

De inspraakreacties zijn samengevat en 
waar nodig voorzien van commentaar en 
een wijzigingsvoorstel. De gemeenteraad 
stelde de wijzigingsvoorstellen in maart 
2008 vast. Gewenste resultaten in de 
nota zijn: vitale winkelcentra, een betere 

bereikbaarheid, een sterkere sector life 
science en moderne bedrijventerreinen.

De Bilt stelt samen met Bunnik, Houten, 
Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede 
en Zeist een Landschapsontwikkelings-
plan op. In dit kader maken we ook een 
gemeentelijke cultuurhistorische waar-
denkaart. Hierover is in 2008 diverse 
malen overlegd met een regionale en een 
gemeentelijke klankbordgroep, bestaande 
uit elf natuur- en landschapsorganisaties. 
In april organiseerden we een fotowed-
strijd, met prijzen voor foto’s van mooie 
en lelijke plekken. Op 3 juli is met de 
andere gemeenten een informatieavond 
voor alle inwoners georganiseerd. 

Voor de nieuwe cultuurnota is in 2008 
uitgebreid overleg gevoerd met bewoners, 
cultuuraanbieders, ondernemers, maat-
schappelijke organisaties en ambtenaren. 
Een door het college samengestelde 
adviescommissie belegde in januari 
en in juni twee goedbezochte plenaire 
bijeenkomsten met het culturele veld. 
Uiteindelijk werden drie hoofdthema’s 
benoemd: het versterken van de culturele 
infrastructuur, meer publiek bereiken en 
meer cultureel ondernemerschap. 

Hondenpoep en vandalisme 
in Maartensdijk aan banden
Omwonenden van een groenstrook in 
Maartensdijk zijn het meer dan zat: 
poep aan de kinderschoenen en aan 
de wielen van rollators en buggy’s. 

In verschillende overleggen met de 
gemeente heeft men gekozen voor het 
plaatsen van negen hondenhaltes. Vervol-
gens is de publiciteit gezocht met behulp 
van spandoeken en een krantenartikel. 
Met succes! Wel is na evaluatie afgelopen 
maart besloten om extra hondenhaltes bij 
te zetten en buitengewone opsporings-
ambtenaren nog intensiever te laten 
controleren. Bewoners zorgen zelf voor 
buurtwachten om elkaar op de regels 
te wijzen. 

Ook rond de M.L. Kingschool zijn maatre-
gelen getroffen, niet tegen honden maar 
tegen jonge vandalen. In overleg met de 
schooldirectie zijn prullenbakken geplaatst 
bij de hoofdingang en is het schoolhek 
gerepareerd. Ook komen er afgetekende 
fi etsvakken. 

Projecten en andere gebeurtenissen  

De burgemeester als veilingmeester 
op Koninginnedag.
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Natuurlijk zijn er wettelijke voorschriften 
voor inspraak bij bestuursbesluiten, maar 
waarom zou u ook niet participeren in 
beleidszaken? Of meedenken en meebe-
slissen over onderwerpen met een grote 
maatschappelijke impact? Denk maar 
aan de dorpsvisies voor Groenekan en 
Westbroek. En ook kleine projecten, zoals 
het inrichten van een speelplek, lenen 
zich prima voor participatie. Over welk 
project het ook gaat, participatie is altijd 
maatwerk. Per onderwerp en zelfs per fase 
in een beleidsproces kan de manier van 
participeren (of meedoen) verschillen. 
In gemeente De Bilt lopen die verschillen 
uiteen van het passieve Informeren, waar-
bij de gemeente informatie overdraagt, 
tot Raadplegen, Adviseren, Coproduceren 
en – als ultieme invloed op gemeentelijke 
besluiten – Meebeslissen. Het bestuur 
bepaalt per onderwerp of en welke vorm 
van participatie van toepassing is. 

Op pagina 3 leest u voorbeelden van 
inspraak- en participatietrajecten die 
in 2008 plaatsvonden.

Inspreken bij 
commissievergaderingen
Vergaderingen van de raadscommissies 
Burger en Bestuur en Openbare Ruimte 
kennen spreekrecht. Dat is iets anders 
dan inspraak. Spreekrecht geldt alleen 
voor onderwerpen die op dat moment 
op de agenda staan van de commissie. 
Mits vooraf aangemeld bij de raadsgriffi e, 
mag een belanghebbende de leden van 
de commissie vijf minuten lang toespreken 
over een onderwerp. Daarbij mag hij ook 
stukken overhandigen. De commissieleden 
nemen dan kennis van de inbreng van 
de spreker, voordat zij het punt in 
de vergadering bespreken.

Burgerjaarverslag 2008

Hoe tevreden zijn onze klanten? Daar 
draaide het onderzoek om dat plaatsvond 
tussen oktober 2008 en januari 2009. 
De uitkomsten zijn uitstekend. Onze 
medewerkers krijgen van bezoekers een 
gemiddeld rapportcijfer van 8,1 en hoger. 
Men vindt hen vriendelijk en deskundig. 
De meeste mensen geven ook de openings-
tijden een voldoende. Daarnaast is een 
meerderheid tevreden over de inrichting 
van balies en wachtruimten, de snel-
heid waarmee een afspraak kan worden 
gemaakt en de wachttijd. Verder voldoet 
de telefonische dienstverlening. In de 
meeste gevallen is het introductiemenu 
duidelijk, de wachttijd kort en wordt men 
correct doorverbonden. 

Meer privacy aan de balies
Zijn er dan helemaal geen verbeteringen 
aan te brengen? Toch wel. Daarom is er een 
actieplan servicenormen opgesteld waar-
mee we onze dienstverlening nog beter 
hopen te maken. Want we willen natuurlijk 
voor komen dat bezoekers met afspraak 
langer dan vijf minuten moeten wachten, 
en bezoekers zonder afspraak langer dan 
twintig minuten. Hoewel dit relatief weinig 
voorkomt. Ook gaan we werk maken van 
een betere bescherming van de privacy – 
25% vindt de balies in Bilthoven gehorig; 
maar liefst 65% heeft klachten over 

Maartensdijk. Andere aandachtspunten 
zijn betere doorverbindingen (vooral) bij 
het servicepunt, een duidelijker markering 
van het informatiecentrum, meer informa-
tie via de website en een oplossing voor 
het tekort aan parkeerplekken. 

Op www.debilt.nl leest u het complete 
rapport. De samenvatting kunt u ook mee-
nemen bij balie, servicepunt en loketten. 
Eind 2009 houdt de gemeente opnieuw 
een peiling om te kijken of de acties tot 
verbeteringen hebben geleid. 

Participatiewijzer schept duidelijkheid
In 2008 heeft het college van b&w in samenspraak met de politiek, de organisatie én 
met vertegenwoordigers van de Biltse samenleving de belangrijkste contouren voor 
het gemeentelijke communicatiebeleid vastgesteld. Heel belangrijk hierin is de nieuwe 
participatiewijzer. Want de gemeente De Bilt wil haar relatie met de inwoners verster-
ken en burgers zoveel mogelijk actief bij verschillende thema’s betrekken. 

“Burgers zoveel mogelijk betrekken bij wat de gemeente doet. 
Dat was en is een belangrijke ambitie van het gemeentebestuur. 
Maar dan moet wel vanaf het begin voor iedereen duidelijk 
zijn wat ieders rol is en op welke wijze inwoners kunnen 
meedenken of meebeslissen. De nieuwe participatiewijzer 
kan daar enorm bij helpen.”  Burgemeester Gerritsen
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Impressies De Bilt af. Deze fi lm is 
gemaakt door Biltse amateurfi lmers, 
in samenwerking met de gemeente.  

JUNI   Belangstellende burgers 
kunnen inschrijven op een rond-
leiding door de bunker op terrein 
Larenstein. l Zorgloket De Bilt 
verzorgt workshops Omgaan met 
stress. l Het gemeentebestuur 
onderneemt een bustocht naar 
Coesfeld (Jumelage). l De bijzon-
dere Jongeren Ontmoetings Plaats 
in Groenekan wordt offi cieel geopend 
met muziek. Minister Rouvoet kan 
er helaas niet bij zijn.  

JULI   De sloop van de bunker in 
Larenstein mislukt. Brokstukken 
komen in de wijk terecht. De schrik 
is groot. Gelukkig vallen er geen 

gewonden of erger. Wel is er mate-
riële schade. l Wethouder Herman 
Mittendorff opent de hondenhalte 
in Maartensdijk. l De prijs voor 
de campagne met Belgerinkel 
naar de Winkel wordt uitgereikt. 
l De website www.mensdebilt.nl 
gaat online.  

AUGUSTUS   Het Bestemmings-
plan Larenstein wordt goedgekeurd 
door de Raad van State. Dat betekent 
dat de bouw van het bedrijven terrein 
na vele jaren van procedures daad-
werkelijk kan beginnen.  

SEPTEMBER   Op de zesde van de 
maand vindt de jaarlijkse VrijeTijds-
Markt plaats. l Het Klanttevreden-
heidsonderzoek over de publieks-
balies van De Bilt – in Bilthoven 
en Maartensdijk – gaat van start. 
l De GGD begint een onderzoek 
naar de gezondheid van Biltse 
volwassenen.  

OKTOBER   Het startschot klinkt 
voor het beschilderen van de Klap-
hektunnel. l Jongeren en leerlingen 
van de Theresiaschool leven zich uit 
met de verfpot. l Het COT-onder-
zoek naar de toedracht van de explo-
sie van de bunker wordt gepresen-
teerd. l De sloop van tankstation 
Esso geeft ruimte voor plannen voor 
het centrum van Bilthoven.  

NOVEMBER  Medewerkers van 
de gemeente De Bilt doen mee aan 
de Vrijwilligersweek.  

DECEMBER   Er vinden debatten 
plaats over de toekomst van 
De Bilt, wat resulteert in een ambitie-
document. l De eerste onder-
nemers tekenen de contracten voor 
de aankoop van een kavel op bedrij-
venpark Larenstein. Champagne!  
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De leden van de vrijwillige brandweer werden in december verrast met een lintje.

Het loket Burgerzaken.

Het team van servicepunt Maartensdijk.

Dorpsvisies Groenekan 
en Westbroek
In Groenekan spelen verschillende ont-
wikkelingen. In de zoektocht naar een 
nieuwe locatie voor de basisschool en een 
betere bereikbaarheid van de hockeyclub 
kwamen ook nieuwe ruimtelijke knel-
punten aan de orde. 

Daarom was er behoefte aan een integrale 
aanpak voor de hele kern, in plaats van op 
onderdelen, en een grote betrokkenheid 
van het dorp. Bij de totstandkoming van 
de visie waren de bevolking, dorpsraad 
en andere belangenorganisaties dan 
ook intensief betrokken. Via dorpsbrede 
discussiebijeenkomsten, thematische 
werksessies en gerichte interviews met 
sleutelfi guren kreeg de gemeente inzicht 
in de belangrijkste ruimtelijke opgaven 
en oplossingen. 

Ook in Westbroek is een toekomstvisie 
in de maak. Want in welke richting zou 
het landelijke dorp zich moeten ontwik-
kelen in de periode tot 2030? Samen met 
burgers, ondernemers, lokale organisaties 
en verenigingsleven stelt de gemeente 
de agenda van het dorp vast. Ook het in 
2008 opgerichte Dorpsberaad speelt hierin 
een grote rol. Het rapport ‘Wensen voor 
Westbroek  (zie ook  www.debilt.nl) in 2007 
vormde de opmaat, maar sindsdien zijn 
inwoners nauw betrokken bij thema’s als 
voorzieningen (inclusief het dorpshuis), 
recreatie, leefbaarheid en wonen. Zo is er 
onder jongeren een nadrukkelijke vraag 
naar nieuwbouw. Het vervolg wordt in 2009 
uitgewerkt tijdens een beleef-het-dorp-
dag, verdiepingsateliers en een ruimtelijk 
conceptvoorstel.

Joppen bij de brug
De langverwachte Jongeren Ontmoeting 
Plek (JOP) in Groenekan werd op 27 juni 
feestelijk geopend. 

Voor jongeren betekent het een beschutte 
en prettige plek waar ze elkaar ook 
bij slecht weer kunnen ontmoeten. 
Voor omwonenden van de brug aan de 

Kastanjelaan het einde van jarenlange 
irritatie en overlast. Samen met enkele 
gemeentemedewerkers gingen jonge-
ren en omwonenden aan de slag met 
een prachtig metalen ontwerp, dat wel 
ver boven budget was. Daarom stortten 
jongeren zich op allerhande baantjes en 
klussen en ook buurtbewoners, subsidie-
verstrekkers en fondsen deden een duit in 
het zakje. Uiteindelijk werd 30.000 euro 
ingezameld. 

Sluipverkeer Westbroek 
aangepakt
Sinds 1995 is het sluipverkeer door West-
broek een doorn in het oog. Op initiatief 
van de bewoners zijn in 2006 de bespre-
kingen met de gemeente weer opgepakt. 

Begin 2008 werden uiteindelijk de borden 
geplaatst. Vanuit de richting Maartensdijk 
is Westbroek voor niet-inwonenden niet 
meer toegankelijk in de ochtendspits. 
’s Middags is doorgaand verkeer verboden 
vanaf de richting Maarssen/Gageldijk. 
Acties tegen het sluipverkeer leidden niet 
alleen tot deze beslissing, waarbij dorps-
bewoners tijdens een bijeenkomst 
in het dorpshuis zelf konden kiezen uit 
drie oplossingsalternatieven, maar ook 
tot de instelling van een Dorpsberaad. 
Zodat de lijnen met de gemeente in 
de toekomst nog korter kunnen. 

Spelen in Hollandsche Rading 
Omdat een groenstrook tussen twee 
huizenblokken nogal intensief wordt 
gebruikt is samen met buurtbewoners 
uit Hollandsche Rading gekeken naar 
alternatieve speelplekken in de wijk. 

In dit kader is een pannaveldje op het 
speelplein aangelegd. Het voetbalveld bij 
het dorpshuis is opgeknapt en het hekwerk 
is vervangen. Achter de doelen is een hoger 
hek geplaatst zodat de voetbal niet iedere 
keer in het weiland terecht kan komen. 
Om honden te weren is er in de toegang 
een rooster geplaatst. 
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Bilthoven Noord
In het gebied van De Werkplaats, 
Nieuw Lyceum, Kees Boekehal en de 
Hockeyclub was het om de haverklap 
raak: regel matig vonden er vernielingen 
plaats, vooral op donkere plekken. 

Een werkgroep waarin alle partijen ver-
tegenwoordigd waren zorgde vooral voor 
meer zicht en verbetering van de verlich-
ting, waardoor vandalisme veel sneller 
wordt opgemerkt. Denk aan extra armatu-
ren, andere lampen en een snoeiactie 
in het Kees Boekelaantje. Tegelijkertijd zijn 
aan de Jan Steenlaan voor de ramen van 
de Werkplaats extra bomen geplaatst om 
het ingooien van ramen tegen te gaan. 

Speelplekken (als) nieuw
In De Bilt West kunnen kinderen weer 
lekker ravotten op veilige en moderne 
speelplekken.

In het Burgemeester van Heemstra kwartier 
werden twee plekken opgeknapt op basis 
van de wensen van omwonenden. Er kwa-
men een indianendorp en een bootspeel-
toestel. Bij buurthuis ’t Hoekie aan de 
Waterweg werd een compleet nieuwe 
speelplek gerealiseerd voor kids van zes 
tot twaalf jaar, met als grootste trekker 
de ‘Motorical Track’. Tijdens een inloop-
middag was bijna unaniem voor dit uit-
dagende klimtoestel gekozen, maar ook 
in de voorbereiding vond uitgebreid over-
leg plaats met het bestuur van ’t Hoekie, 
de bewonerscommissies, omwonenden, 
de kids zelf, wijkcontactambtenaren 
en de speelplaatsbeheerder van 
de gemeente. 

Inspraak bij nota’s en plannen
Tot 6 december 2007 konden inwoners 
van de gemeente de conceptnota 
Economisch Beleid 2020 (Dynamiek 
binnen groene kaders) inzien. Tijdens 
de daarop volgende inspraakperiode 
voerde de burgemeester gesprekken 
met vijftien bedrijven en organisaties. 

De inspraakreacties zijn samengevat en 
waar nodig voorzien van commentaar en 
een wijzigingsvoorstel. De gemeenteraad 
stelde de wijzigingsvoorstellen in maart 
2008 vast. Gewenste resultaten in de 
nota zijn: vitale winkelcentra, een betere 

bereikbaarheid, een sterkere sector life 
science en moderne bedrijventerreinen.

De Bilt stelt samen met Bunnik, Houten, 
Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede 
en Zeist een Landschapsontwikkelings-
plan op. In dit kader maken we ook een 
gemeentelijke cultuurhistorische waar-
denkaart. Hierover is in 2008 diverse 
malen overlegd met een regionale en een 
gemeentelijke klankbordgroep, bestaande 
uit elf natuur- en landschapsorganisaties. 
In april organiseerden we een fotowed-
strijd, met prijzen voor foto’s van mooie 
en lelijke plekken. Op 3 juli is met de 
andere gemeenten een informatieavond 
voor alle inwoners georganiseerd. 

Voor de nieuwe cultuurnota is in 2008 
uitgebreid overleg gevoerd met bewoners, 
cultuuraanbieders, ondernemers, maat-
schappelijke organisaties en ambtenaren. 
Een door het college samengestelde 
adviescommissie belegde in januari 
en in juni twee goedbezochte plenaire 
bijeenkomsten met het culturele veld. 
Uiteindelijk werden drie hoofdthema’s 
benoemd: het versterken van de culturele 
infrastructuur, meer publiek bereiken en 
meer cultureel ondernemerschap. 

Hondenpoep en vandalisme 
in Maartensdijk aan banden
Omwonenden van een groenstrook in 
Maartensdijk zijn het meer dan zat: 
poep aan de kinderschoenen en aan 
de wielen van rollators en buggy’s. 

In verschillende overleggen met de 
gemeente heeft men gekozen voor het 
plaatsen van negen hondenhaltes. Vervol-
gens is de publiciteit gezocht met behulp 
van spandoeken en een krantenartikel. 
Met succes! Wel is na evaluatie afgelopen 
maart besloten om extra hondenhaltes bij 
te zetten en buitengewone opsporings-
ambtenaren nog intensiever te laten 
controleren. Bewoners zorgen zelf voor 
buurtwachten om elkaar op de regels 
te wijzen. 

Ook rond de M.L. Kingschool zijn maatre-
gelen getroffen, niet tegen honden maar 
tegen jonge vandalen. In overleg met de 
schooldirectie zijn prullenbakken geplaatst 
bij de hoofdingang en is het schoolhek 
gerepareerd. Ook komen er afgetekende 
fi etsvakken. 

Projecten en andere gebeurtenissen  

De burgemeester als veilingmeester 
op Koninginnedag.
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“Hoe belangrijk die ondertunneling is, 
bleek in november. Toen een boom op 
de bovenleiding van het spoor viel en 
de spoorwegovergangen Leijenseweg 
en Soestdijkseweg blokkeerden. Door 
een snelle omgooi van de werkge-
bieden van de brandweer bleven alle 
kernen bereikbaar voor hulpdiensten. 
Gelukkig bleek opvang van de trein-
reizigers uiteindelijk niet nodig. De 
overlast was groot, maar de rampen-
bestrijding hoefde niet te worden 
ingezet, zoals een aantal maanden 
eerder wel het geval was … Het ongeluk 
bij het slopen van de bunker op terrein 
Larenstein had een enorme impact op 
de directe woonomgeving. Wél kijk ik 
met voldoening terug op de adequate 
aanpak van de hulpdiensten en van 
de gemeentelijke rampenorganisatie 
na het ongeluk. Dat geldt ook voor de 
communicatie. Alle omwonenden zijn 
tot na de zomer bijna dagelijks huis-

aan-huis geïnformeerd; niet via 
de media dus maar rechtstreeks. 
Dat is heel goed ontvangen.
Tot slot wil ik graag terugkijken op 
veiligheid waar we in 2008 steviger 
op hebben ingezet. Daarbij hebben we 
goed geluisterd naar signalen uit de 
samenleving. Toch betekent dat niet 
alleen vaker opsporen en bekeuren. 
Als jongeren bijvoorbeeld schade aan-
richten zoeken we hen op. Soms doe ik 
dat persoonlijk, samen met politie en 
onze buitengewone opsporingsamb-
tenaren. Daarbij maken we ze bewust 
van de kosten en de gevolgen van hun 
vernieldrift. We spreken ze aan op hun 
gedrag. Over deze en nog veel meer 
ontwikkelingen in de dienstverlening 
en burgerparticipatie leest u in dit 
burgerjaarverslag 2008. Laten we ook 
in 2009 samen werken aan een veilige 
en plezierige gemeente.”  

Twee jaar geleden besloten actieve 
bewoners, professionals van zorg- en 
welzijnsinstellingen, woningcorporatie 
ssw, gemeenteraadsleden en ambte-
naren om de handen ineen te slaan 
en in beide wijken een MENS wijk-
servicecentrum te vestigen voor wonen, 
welzijn en zorg. De proef werd in 2009 
afgerond en de voorlopige conclusies 
zijn positief. 

Wijkservicecentra
Bijvoorbeeld in De Bilt-West. Hier is 
in buurthuis ’t Hoekie een helpdesk 
gevestigd waar iedereen terecht kan 
voor informatie en advies over wonen, 
welzijn en zorg. Wijkprojectleider Patty 
van Ziel vertelt: “Dat kan gaan om hulp 
bij het invullen van formulieren, maar 
ook om een moeder met een autistisch 
kind die net wat meer lucht nodig 
heeft. Trouwens, ook als je gewoon 
een sport wilt gaan doen, kun je hier 
cursusinformatie halen. Echt íedereen 
is welkom. Met en zonder beperking. 
En via de helpdesk kan men afspraken 
maken met allerlei deskundigen: man-
telzorgdeskundigen, maatschappelijk 
werkers, wijkcontactambtenaren … 
Ook persoonlijke begeleiding door een 
adviseur is mogelijk. Daarvan maken 
bijvoorbeeld veel ouderen gebruik die 
op zoek zijn naar een geschikte woon-
ruimte. Of als ze het oneens zijn met 
een indicatiestelling.”  

Alles bij de hand
De opzet van het wijkservicecentrum 
in Maartensdijk is vergelijkbaar met 
dat in De Bilt-West, en gevestigd in 
Dijckstate. Bovendien kennen beide 
centra een digitale catalogus waar 
men kan speuren naar alle mogelijke 
diensten in het eigen gebied. Een 
beperking? Met zoveel – professionele 
en vrijwillige – steun in de buurt is men 
in ieder geval nooit alleen. Van Ziel: 
“Het is een project waar ik heel trots 
op ben. Nergens anders in Nederland 
zie je zoveel verschillende diensten 
op het gebied van wonen, welzijn en 
zorg samenkomen. En nu er een stevig 
fundament ligt, wordt het steeds mak-
kelijker om ook andere diensten toe te 
voegen. Zo krijgen wij straks – net als 
Dijckstate – een eigen wijkrestaurant/
grand café in woonzorgcentrum Wel-
tevreden. Geweldig toch!” Voor meer 
informatie, contactgegevens en 
de digitale catalogi kijkt u op: 
www.mensdebilt.nl

Meer invloed op eigen dorp
“In 2008 is intensiever gewerkt met interactieve projecten, zoals de dorpsvisies 
van Groenekan en van Westbroek. Daarbij heb ik nog eens gemerkt hoe prettig 
het is wanneer inwoners betrokken zijn bij het inkleuren van hun eigen woon-
omgeving. Dat werkt stukken beter dan de gemeentelijke tekentafel. Meteen is 
duidelijk welke voorzieningen mensen belangrijk vinden en welke knelpunten 
er zijn, bijvoorbeeld in de bevolkingsopbouw van de kernen. Trouwens, ook in 
grotere plaatsen zoals Bilthoven is op deze manier veel mogelijk. Denk maar aan 
de ontwikkeling van het centrumplan in Bilthoven en de ondertunneling van de 
Soestdijkseweg. Daarin is een belangrijke rol weggelegd voor een klankbord-
groep bestaande uit omwonenden en ondernemers.”  

“NERGENS ANDERS KOMEN ZOVEEL DIENSTEN SAMEN”

MENS: langer zelfstandig 
in je eigen buurt wonen
Mensen die ouder worden of een beperking hebben, komen er op een gegeven 
moment niet meer onderuit. Vroeg of laat moeten ze verhuizen naar een aan-
gepaste locatie. Maar is dat altijd nodig? Kunnen de aanpassingen niet ‘gewoon’ 
naar de mensen toekomen? In het bijzondere project MENS neemt de gemeente 
De Bilt de proef op de som in Maartensdijk en De Bilt-West. 

Taken van burgemeester A.J. Gerritsen

De burgemeester is voorzitter van het college van burgemeester & wethouders 
en heeft daarin ook een stem. Daarnaast is hij – zonder stemrecht – ook voorzitter 
van de gemeenteraad. Maar naast deze bestuurlijk coördinerende rol heeft hij ook 
andere verantwoordelijkheden.  

Waarom een burgerjaarverslag? 

Elke burgemeester is volgens de 
gemeentewet verplicht om ieder jaar 
een burgerjaarverslag uit te brengen. 

In het burgerjaarverslag biedt de burge-
meester een overzicht van de kwaliteit van 
de gemeentelijke dienstverlening en de 
procedures op het vlak van burgerparti-
cipatie. De burgemeester beoordeelt die 
ook. Het burgerjaarverslag van gemeente 
De Bilt wordt breed verspreid, in het hart 
van de Biltsche Courant en de Vierklank. 

Bij Diamanten bruidspaar 
Diepeveen-van Dam.

Hij waarborgt de openbare orde 
en veiligheid, en is: 
• voorzitter van het gemeentelijke beleids-

team bij een grote calamiteit of ramp
• opperbevelhebber van de ingezette 

diensten bij calamiteiten en 
ordeverstoringen.

• bevoegd om (nood-)maatregelen 
te nemen.

De burgemeester beschermt daarmee 
een veilige en ordelijke samenleving 
binnen de gemeente.

Hij is de eerste vertegenwoordiger 
van de gemeente De Bilt, en is dus:
• formele vertegenwoordiger van 

de gemeente in juridische kwesties
• gastheer bij formele ontvangsten
De burgemeester is op deze manier 
het boegbeeld van de gemeente.

Hij beheert een aantal belangrijke porte-
feuilles in het college van b&w: brandweer, 
inter gemeentelijke samenwerking, inter-
nationale betrekkingen en ontwikkelings-
beleid (stedenbanden), economische 
zaken (bedrijfsbezoeken) en juridische 
zaken.
De burgemeester is lid van het dagelijks 
bestuur van de gemeente.

Hij heeft een sociale functie. 
De burgemeester: 
• bezoekt jubilarissen en 100-jarigen
• verricht openingen en woont 

evenementen in de gemeente bij
• brengt werkbezoeken aan maat-

schappelijke instellingen
De burgemeester onderhoudt en versterkt 
daarmee de contacten tussen bevolking 
en de gemeente.

Telefonische dienstverlening

Aantal telefoongesprekken
  2008 2007
Telefoontjes  283.576 291.740
Beantwoord  94,4%  96%
Binnen 20 seconden   76,5% 75%

Uit het klanttevredenheidsonderzoek blijkt 
dat 58% van de respondenten tevreden 
is over het telefonische keuzemenu en 
13% ontevreden. 63% vond het duidelijk 
welke keuze men moest maken. Over de 
wachttijd voordat men met een medewer-
ker werd doorverbonden is 62% tevreden 
en 14% ontevreden. Op de vraag of men 
met de juiste medewerker werd doorver-
bonden, antwoorden de meeste mensen 
positief. Behalve in Maartensdijk. Hier zegt 
slechts 42% juist te worden doorverbon-
den. 47% wordt via een medewerker naar 
een andere medewerker doorverbonden. 
5% geeft aan dat ze niet wordt terugge-
beld; in Bilthoven ligt dit percentage op 13. 
Dat kan dus beter in 2009!

Dienstverlening op locatie

Aantal bezoekers per balie 
  2008 2007
Burgerzaken  27.437 28.965
Belastingen  137 200
WMO (Zorgloket)  1.109 1.622
Vergunningen, Toezicht  1.365 1.535
en Ondersteuning (VTO)

Maartensdijk   3.799 3.300
Totaal  33.847 35.622

Beoordeling service op locatie
  2008 2007 2005
Gemeentehuis  7,7 7,7 7,2
Bilthoven

Servicepunt   7,6 7,4 6,9
Maartensdijk

Medewerkers in Maartensdijk krijgen 
van bezoekers een 8,4; medewerkers 
in Bilthoven een 8,0. 

Schriftelijke dienstverlening  
De gemeente scoort niet goed op het 
gebied van de schriftelijke dienstverlening. 
Over de snelheid van reageren is men het 
minst tevreden (40%, t.o.v. 49% in 2005). 
De tevredenheid over het uiteindelijke 
resultaat (42%) van een brief is wel hoger 
dan in 2005 (34%). 

Digitale dienstverlening
In 2008 is het informatieve deel van www.
debilt.nl verder uitgebreid en het digitale 
loket is onderhanden genomen. De pro-
ducten en diensten – inmiddels 150 – zijn 
zoveel mogelijk voorzien van formulieren 
(40) die men kan downloaden. Daarnaast 
zijn er acht DigiD-producten (de digitale 
legitimatiecode van de overheid) waarmee 
u bijvoorbeeld uittreksels kunt bestellen 
en betalen. Ook konden bezoekers van 
de website via een digitaal forum in 2008 
meedenken over de toekomst van onze 
gemeente in 2030. 

Gemiddeld waren er 383 bezoekers per dag 
en werden 905 digitale producten opgevraagd:
• 24 eigen verklaringen
• 150 meldingen openbare ruimte
• 302 reacties op de WOZ-aanslag
• 206 uittreksels GBA
• 38 uittreksels uit het register van echt-

scheiding of beëindiging partnerschap
• 158 uittreksels uit het geboorteregister
• 20 uittreksels uit het register van huwelijken 

of geregistreerde partnerschappen
• 7 uittreksels uit het register van overlijden
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“Dienstverlening is onze core business. Die moet goed zijn. 
Daarom investeren we daar fors in. We scoren dan ook 
heel goed aan het loket. Maar heel veel zou ook digitaal 
kunnen worden afgehandeld, via de website. Daar gaan we 
komend jaar nog meer op inzetten.”  Burgemeester Gerritsen

“Ik ben trots op de mensen die onze dienstverlening zo goed 
maken. De gemeente De Bilt staat nooit stil op dit gebied.
Ik ben blij dat binnen onze organisatie een projectteam 
‘dienstverleningsconcept’ is ingericht, dat de normen voor 
dienstverlening beschrijft en de bijbehorende werkprocessen 
achter de schermen inricht. Uiteraard met als doel de service 
aan onze klanten te verbeteren.”  Burgemeester Gerritsen

Klachten, bezwaren 
en de gemeentelijke ombudsman 
Klachten
U kunt schriftelijk een klacht over de 
gemeente indienen. Is de klacht niet naar 
tevredenheid afgehandeld, dan is de 
gemeentelijke ombudsman de volgende 
stap.

In 2008 heeft de klachtencoördinator 
37 klachten ontvangen (in 2007 waren 
dat er 39). 

• 2 klachten zijn doorgestuurd naar andere 
instanties die verantwoordelijk zijn voor 
de behandeling

• 2 klachten zijn buiten behandeling gesteld
• 1 (privaatrechterlijke) klacht is niet ont-

vankelijk verklaard

Van de 32 resterende klachten:
• zijn 25 klachten gegrond of gedeeltelijk 

gegrond verklaard
• 7 klachten ongegrond verklaard
• Van de 32 klachten zijn er 4 nog niet 

afgehandeld in 2008

Van deze klachten gingen er: 
• 8 over ontevredenheid over actieve 

en adequate informatieverstrekking
• 6 over correcte bejegening en 

dienstbaarheid
• 6 over het gewekte vertrouwen
• 4 over administratieve nauwkeurigheid
• 8 overige klachten

Van de gegronde en/of ongegronde 
klachten zijn er twee doorgestuurd naar 
de gemeentelijke ombudsman.

Bezwaren
U kunt schriftelijk bezwaar aantekenen 
tegen een besluit van het gemeente-
bestuur. Uw bezwaar licht u vervolgens 
mondeling toe aan de bezwarencommissie, 
die het gemeentebestuur adviseert. 

Bezwaarschriften
   2008
Ruimte    242
Personeel   3
SSW/WMO/Welzijn    58
Overig   16
Totaal   319 

Over de 240 bezwaarschriften die in 2008 
zijn afgehandeld, zijn de volgende 
beslissingen genomen.

   2008
Ingetrokken   56
Doorgezonden naar andere instanties  12
Kennelijk niet-ontvankelijk/   29
kennelijk ongegrond*  
Niet-ontvankelijk   60
Gegrond   16
Ongegrond   67

Kennelijk niet-ontvankelijk betekent dat 
meteen duidelijk is dat niet aan de proce-
dures is voldaan om bezwaar in te dienen. 
Bijvoorbeeld omdat er geen handtekening 
op staat of de bezwaartermijn al is verlo-
pen. Kennelijk ongegrond betekent dat 
bij binnenkomst direct duidelijk is dat een 
bezwaar inhoudelijk niet voldoet. In beide 
gevallen volgt geen hoorzitting. In 2008 
waren er 29 hoorzittingen.

Ombudsman
38 inwoners van de gemeente De Bilt 
hebben de gemeentelijke ombudsman 
gebeld. In veertien gevallen bleek de 
ombudsman onbevoegd, omdat men aan 
het verkeerde adres was of nog geen klacht 
bij de gemeente had ingediend. In vijftien 
gevallen is wel een verkorte procedure 
ingezet; tweemaal ging een volledig 
onderzoek van start. Ook werd zeven keer 
een vooronderzoek begonnen, maar zes 
keer bleek dat de ombudsman een verzoek 
(nog) niet kon honoreren. 

Nawoord 
De Bilt is een in alle opzichten gevarieerde gemeente. Sociaal, demografi sch en land-
schappelijk heeft de gemeente veel verschillende verschijningen. Er is een goed ontwik-
keld en actief maatschappelijk leven op het gebied van sport, zorg, welzijn, ontspan-
ning, economie en werkgelegenheid. Dat alles maakt het wonen en leven in onze zes 
dorpen aangenaam. Het geeft ook voeding aan de inzet van de gemeente om het goede 
dat er is te behouden en te versterken en om te investeren in noodzakelijke vernieuwin-
gen. De Bilt is daardoor een ambitieuze gemeente in het hart van de provincie Utrecht. 
Dat zie je terug in het politieke bestuur, maar ook in de ambtelijke organisatie.

Het oogmerk om inwoners zoveel mogelijk 
te betrekken bij wat de gemeente doet, 
leidt tot een scherpe focus op werkvormen 
waarin niet alleen burgers maximaal tot 
hun recht komen bij het ontwikkelen van 
plannen, maar ook de gemeente voordeel 
heeft van de inbreng die inwoners leveren. 
Daarnaast is er een sterke gerichtheid 
op de kwaliteit van de dienstverlening. 
De gemeente vindt het belangrijk dat 
inwoners en bedrijven goed geholpen wor-
den bij hun plannen en snel en accuraat 
de informatie krijgen die ze nodig hebben. 
Zowel persoonlijk als schriftelijk en digi-
taal. Daarmee is niet gezegd dat het ook in 
alle gevallen goed gaat. Net als elders wor-
den er ook bij de gemeente De Bilt fouten 
gemaakt. Dat zijn leermomenten. Binnen 
de organisatie is en blijft verbetering van 
de dienstverlening een actueel thema. 
Hoewel er nog steeds verbeterpunten zijn, 
ben ik blij met de huidige staat van onze 
dienstverlening en met de ontwikkelingen 
rond burgerparticipatie in onze gemeente. 
Uw waardering voor onze inzet zien we 

gelukkig terug in de overwegend positieve 
uitkomsten van klanttevredenheids-
onderzoeken en benchmarks over 2008. 
Ook in 2009 zullen wij ons uiterste best 
blijven doen om de kwaliteit van dienst-
verlening en de mogelijkheden voor bur-
gerparticipatie nog verder te ontwikkelen. 
Uw inbreng blijft van belang!

Arjen Gerritsen
Burgemeester van De Bilt

Dienstverlening 
Uit het klanttevredenheidsonderzoek in het laatste kwartaal van 2008 blijkt dat 
inwoners van de gemeente over het algemeen positief zijn over de dienstverlening 
aan de balies en bij de loketten in Bilthoven en Maartensdijk. Hoewel er natuurlijk altijd 
verbeterpunten zijn. Laten we een aantal belangrijke cijfers uit de peiling nog eens 
uitlichten per type dienstverlening. 
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Mei vorig jaar zijn tien zelfstandig 
draaiende peuterspeelzalen samen 
gegaan in de Stichting P euterspeel-
zalen De Bilt. Binnen deze Stichting 
werken 30 peuterspeelzaalleidsters en 
veel vrijwilligers. Samen werken zij 
aan een verdere professionalisering 
om kinderen in de leeftijd van twee 
tot vier jaar mogelijkheden te bieden 
voor sociale, creatieve en educatieve 
ontplooiing. Ook motorische ontwik-
keling door spel en het omgaan met 
elkaar zijn belangrijke doelstellin-
gen. 

Terugloop
Binnen de Stichting P euterspeelzalen 
De Bilt zijn er een aantal die momen-
teel (te) veel open plekken hebben. 
Daaronder vallen ook de peuterspeel-
zalen in Groenekan en Maartens-
dijk. Beide speelzalen kunnen direct 
peuters plaatsen. Daarnaast zoeken 
peuterspeelzaal 
’t Bruggetje in Maartensdijk en De 
Duimelotjes in Hollandsche Rading 
ook vaste vrijwilligers die de leiders 
daadwerkelijk willen assisteren bij 
hun werkzaamheden. P euterspeelzaal 

De Stampertjes in Westbroek draait 
goed en heeft op dit moment geen 
gebrek aan peuters en vaste vrijwil-
ligers. 
Terugloop binnen peuterspeelzalen 
is een landelijke trend. In 2005 is 
de Wet op de Kinderopvang vastge-
steld. Deze wet maakt dat een kinder-
dagverblijf vaak goedkoper is omdat 
werkende ouders een deel van het 
betaalde bedrag via de belasting weer 
terug kunnen krijgen. De politiek 
werkt inmiddels aan een regeling om 
de financiering van peuterspeelzalen 
en kinderdagverblijven gelijk te trek-
ken.

Vaste vrijwilligers
Alle peuterspeelzalen in De Bilt 
werken met deskundige leidsters. In 
Maartensdijk heeft de peuterspeelzaal 
eerst gewerkt met de hulp van hulp-
moeders. Deze hulpmoeders hadden 
vaak een peuter op de speelzaal en de 
moeder assisteerde de leidster dan op 
het moment dat haar eigen peuter ook 
aanwezig was. Herhaaldelijk bleek 
deze combinatie als minder gewenst. 
‘Het werken met vaste vrijwilligers 
heeft grote voordelen’ vertelt Anne-
mieke Witte van peuterspeelzaal ’t 
Bruggetje. ‘Mogelijk geï nteresseer-

den kunnen eerst eens een ochtend 
komen kijken. Besluiten ze om vaste 
vrijwilliger te worden dan werken we 
ze tijdens de afgesproken ochtenden 
goed in. Ze kunnen zelf aangeven 
welke taken ze leuk vinden, maar we 
hopen er stiekem wel op dat ze na een 
inwerkperiode de meeste taken van 
de leidster even kunnen over nemen. 
Een belangrijke taak van de peuter-
speelzaalleidsters is het observeren. 
We doen dat al enige tijd en leggen 
dat ook schriftelijk vast. Daar gaat 
veel tijd in zitten, maar het heeft grote 
voordelen. We kunnen zo vroegtijdig 
probleempjes signaleren en moge-
lijk bijsturen. Daarbij komt ook nog 

dat we onze peuters op deze manier 
goed kunnen ‘overdragen’ aan de 
leerkrachten van de basisschool’.  

Informatie
Een vrijwilliger kan zich aanmelden 
voor é é n of meerdere dagdelen per 
week. Iedereen vanaf 18 jaar kan 
vaste vrijwilliger worden: moeders, 
vaders, oma’s, opa’s maar ook ande-
ren die graag met jonge kinderen 
werken. De vergoeding bedraagt 10 
euro per dagdeel per week. Voor meer 
informatie kan men contact opnemen 
met de Stichting P euterspeelzalen De 
Bilt, bereikbaar onder telefoonnum-
mer 030 2766579.

Het idee ontstond tijdens het Shake-
speareproject, dat in de zomer van 
2008 afgesloten werd met de opvoerin-
gen van Een Midzomernachtsdroom 
op fort Ruigenhoek. Arne Rozendaal 
deed mee als acteur. P etra C remers 
was als pr-medewerker betrokken bij 
het project en hield onder meer het 
druk bezochte theaterweblog bij. Tij-
dens het Shakespeare running dinner 
kwamen ze bij toeval naast elkaar aan 
tafel te zitten en toen waren ze het 
snel eens.

Samen
‘Groenekan heeft geen echt dorps-
plein, zoals veel kleine dorpen waar 
de voorzieningen stuk voor stuk ver-
dwijnen,’ zegt P etra C remers, die 
inmiddels 24  jaar in Groenekan 
woont. ‘Toen ik kleine kinderen had, 
was een wandeling naar ‘Neut’, dat 
wil zeggen de supermarkt, een uitje. 
Mijn buurvrouw, die nu twee peuters 
heeft, vindt het nog steeds jammer dat 
dit niet meer kan. Het is slechts é é n 
voorbeeld van een ontwikkeling, die 
niet meer te stuiten lijkt of je moet er 
zelf iets aan (willen) doen. Theater in 
’t Groen, waarbij ik vanaf het begin 
betrokken was, dus vanaf november 
2006, was niet voor niks een commu-
nity-art-project. Samen kunst maken 
om de leefbaarheid in je eigen dorp 
te vergroten. Dankzij het theaterpro-

ject en de J OP  is Groenekan nu een 
‘Kern met pit’. Maar het is natuurlijk 
geen predikaat voor de eeuwigheid. 
J e moet wel wat blijven doen. Een 
stukje eigen verantwoordelijkheid en 
betrokkenheid bij je eigen woonom-
geving.’

Kern met pit
De doelstellingen van Dorpsplein 
Groenekan staan verwoord in het 
projectplan dat nog net voor 1 mei 
door Arne en P etra ingediend werd bij 
Kern met P it 2009-2011, de nieuwe 
ronde van de leefbaarheidswedstrijd 
van de Koninklijke Nederlandse Hei-
demaatschappij: door op een centrale 
plek nieuws en activiteiten te bunde-
len blijven bewoners op de hoogte 
van wat er speelt. Door deel te nemen 
aan activiteiten of zelf actief te zijn 
bij de organisatie zal de band met 
gemeenschap en omgeving sterker 
worden. Door samen Groenekan 
leuker en mooier te maken kunnen 
nieuwe relaties ontstaan en bestaande 
relaties verdiept worden. 

Duurzaam
‘Daarnaast willen we graag aandacht 
besteden aan het thema duurzaam-
heid,’ zegt Arne Rozendaal, ‘dat wil 
zeggen zorg voor de gemeenschap 
en de leefomgeving die daardoor ook 
voor huidige en toekomstige genera-

ties behouden blijft. Natuurlijk gaat 
het daarbij niet alleen om Groenekan, 
maar om de kleine bijdrage die we als 
dorp kunnen leveren aan de wereld. 
Ik merk dat Groenekanners vaak 
gehecht zijn aan hun mooie, groene 
omgeving maar als je alle auto’s ziet, 
om maar een voorbeeld te noemen, 
krijg je het idee dat ze daar verder 
niet erg mee bezig zijn. Misschien dat 
dit een item wordt op het dorpsplein, 
tenminste als mensen daar belangstel-
ling voor hebben en er ook actief mee 
aan de slag willen.’

Partners
De eerste stappen naar een digitaal 
dorpsplein werden vorig jaar al gezet. 
Toen werden Groenekanse vereni-
gingen en organisaties geï nformeerd 
over het nieuwe project. Zij reageer-
den positief en ook met De Vier-
klank vond een prettig gesprek plaats. 
‘Voorop staat dat wij een onafhan-
kelijk platform bieden aan Groene-
kanners en Groenekanse organisaties, 
gerund door vrijwilligers,’ zegt P etra 
C remers. ‘Het is geen concurrentie, 
ook niet van het favoriete huis-aan-
huisblad, maar een nieuwe mogelijk-
heid om jezelf, je ideeë n, je organi-
satie voor het voetlicht te brengen. 
De gebundelde informatie is een van 
de pijlers, zoals al aangegeven. Op 
Dorpsplein Groenekan vind je dan 

ook links naar allerlei clubs maar ook 
een agenda waar straks bijvoorbeeld 
de intocht van Sinterklaas te vinden is 
en ook het aanvangstijdstip. We gaan 
met enige regelmaat een nieuwsbrief 
versturen en op termijn zal er ook een 
digitale ‘gouden gids’ komen.

Steun 
Groenekanners die belangstelling 
hebben voor het digitale dorpsplein 
kunnen zich op dorpspleingroenekan.
nl registreren. Zij ontvangen dan de 
nieuwsbrief. Daarnaast is het ook 
mogelijk om zelf actief mee te werken 
aan het dorpsplein. Aanmelden kan 
via de mail (info@ dorpspleingroene-
kan.nl) of telefonisch (0346 573040) ;  
uiteraard kunnen kandidaten ook eerst 
vrijblijvend informatie inwinnen. Op 

korte termijn is de redactie onder 
meer op zoek naar een enthousi-
aste videofilmer die het leuk vindt om 
met enige regelmaat korte filmpjes te 
maken voor het dorpsplein. 

Lancering
Het digitale dorpsplein is gebouwd 
met subsidie van de gemeente De 
Bilt. De officië le lancering op 13 juni, 
tijdens het jubileumfeest van dorps-
huis De Groene Daan, wordt dan ook 
verricht door wethouder Kamminga. 
Dorpsplein Groenekan is betrok-
ken bij de organisatie van dit feest 
evenals de beheerscommissie van De 
Groene Daan en Theater in ’t Groen. 
Meer informatie is te vinden op www.
dorpspleingroenekan.nl.

 De Vierklank 13 3 juni 2009

E en echt dorpsplein op internet
‘ W anneer je nog maar kort in G roenekan woont, is het best lastig om aan informatie over het dorp te komen. 

W elke organisaties zijn er? W at is er allemaal te doen? Ik miste é é n centrale plek waar die informatie te 
vinden was toen ik hier kwam wonen,’  zegt Arne Rozendaal. Samen met Petra C remers is hij initiatiefnemer 

van Dorpsplein G roenekan, het digitale dorpsplein dat sinds kort online is.

Petra C remers en Arne Rozendaal in de dorpsmeent staan achter dorps-
pleingroenekan.nl. (foto E ls van Stratum)

Peuterspeelzalen hebben direct plek 
voor peuters en vaste vrijwilligers

door Marijke Drieenhuizen

Veel peuters gaan tegenwoordig rond hun tweede jaar voor twee dagdelen per week naar een peuterspeelzaal. 
Daar gaan ze net een stapje verder dan het beschermde kringetje van thuis. E en paar uurtjes per week zijn 
ze in een andere omgeving, zien ze andere gezichten, andere verzorgers en leren ze het beginselen van het 

' samen spelen, samen delen' .

Peuterspeelzaal ’t Bruggetje in Maartensdijk heeft direct plek voor peuters en 
is ook op zoek naar vaste vrijwilligers.

advertentie



De afgelopen jaren heeft de gemeente 
De Bilt hard gewerkt aan de verbe-
tering van haar financië le positie. 
Dit heeft in 2008 geresulteerd in een 
overschot op de meerjarenbegroting, 
een goede uitgangspositie tijdens 
de economische crisis. Dankzij haar 
goede positie is de gemeente in staat 
financië le tegenvallers op te van-
gen zonder ingrijpende maatregelen 
te moeten nemen. Het is nu zaak om 
de financië n op orde te houden en het 
collegeprogramma zo goed mogelijk 
uit te voeren. Oftewel: scherp aan de 
wind! Dit vraagt om gerichte inves-
teringen en scherpe keuzes over de 
inzet van financië le middelen. Deze 
keuzes worden verantwoord in de 
voorjaarsnota 2009.

In de voorjaarsnota gaat het college 
in op de speerpunten van het col-
legeprogramma 2006- 2010 en doet 
zij voorstellen voor nieuw beleid. De 
behandeling van de voorjaarsnota is 
het moment voor de gemeenteraad 
om het college de politieke en finan-
cië le kaders mee te geven en keuzes 
te maken voor de begroting 2010 en 
verder.

Nieuw beleid
Het college stelt onder andere voor 
om structureel gelden beschikbaar te 
stellen voor de actualisatie en harmo-
nisatie van het minimabeleid. Ook 
wordt voorgesteld om de eerder opge-
legde bezuiniging aan de Werkschuit 
te compenseren met € 75.000 in 2012 
en 2013 en om tot 2013 jaarlijks € 
50.000 te reserveren voor het 900-
jarig bestaan van de gemeente De 
Bilt. Verder vraagt het college de 
raad geld te reserveren om de dienst-
auto’s van de Boa’s te vervangen, het 
detailhandelsbeleid uit te voeren, een 
jeugdvoorziening in Bilthoven te rea-
liseren en een rotonde aan te leggen 
aan de Groenekanseweg – Soestdijk-
seweg. Het college wil dit jaar ook de 
scoutinggroep Rover C rofts tegemoet 
komen omdat de nieuwbouw vertra-
ging heeft opgelopen.

G evolgen economische crisis
De economische crisis veroorzaakt 
tekorten op de rijksbegroting. Het 
rijk is genoodzaakt deze terug te drin-
gen. Tegelijkertijd wil het rijk blijven 
investeren om de economische crisis 
het hoofd te bieden. Dit betekent dat 
de bezuinigingen pas op langere ter-
mijn doorwerken, ook bij gemeenten. 
Deze moeten fors inleveren op hun 
algemene uitkering uit het Gemeente-
fonds. De gemeente De Bilt voorziet 
op basis van beschikbare informatie 
dat zij in 2013 en verder bij continue-
ring van het huidige beleid een tekort 
zal hebben van € 3 miljoen. Daarom 
stelt het college een aantal maatrege-
len voor de korte en voor de langere 
termijn voor. 

Acties komende periode
In deze periode van economische cri-
sis moet de gemeente De Bilt zich net 
als andere gemeenten herorië nteren 
op het beleid dat zij heeft ingezet. 
U itgangspunt daarbij is dat zij de 
gevolgen voor inwoners en onderne-
mers zoveel mogelijk wil beperken. 
Daarnaast wil zij investeren in ont-
wikkelingen die bijdragen aan eco-
nomisch herstel en vasthouden aan 
haar speerpunten. Daarbij zet zij in 
2009 verder in op de stimulering van 
de lokale economie, het steunen van 
kwetsbare groepen, verbetering van 
de dienstverlening, voortgang van de 
projecten, duurzaamheid, het beper-
ken van de collectieve lastendruk en 
een besparing op personele kosten.

Op weg naar een sluitende begro-
ting
Door de korte periode die ligt tussen 
de bekendmaking van de nieuwe cij-
fers door het rijk en het aanbieden van 
de Voorjaarsnota is het niet mogelijk 
om een volledig sluitende meerjaren-
raming te presenteren. Na september 
is er definitief duidelijkheid ove    
Naast kleine bezuinigingen als ener-
giebesparing en besparing op kosten 
voor de gemeentelijke berichtgeving, 
stelt het college voor om voor wettelij-
ke taken niet meer middelen beschik-
baar te stellen dan het rijk overhevelt 
aan de gemeente. Daarnaast wil zij 
onder andere loon- en prijscompen-
saties verwijderen uit de begroting en 
een deel van het gemeentelijk gebou-
wenbezit afstoten. De voorgestelde 
maatregelen leveren in 2013 circa 2,2 
miljoen euro op. Zonodig komt het 
college bij de begroting met nadere 
voorstellen.

Raadsvergadering
Op 16 juni 2009 bespreekt de gemeen-
teraad de voorjaarsnota in eerste 
termijn tijdens een openbare raads-
vergadering. Deze begint om 20.00 
uur. De vergadering wordt voortgezet 
donderdag 18 juni 2009 om 16.00 
uur. De vergaderingen vinden plaats 
in de Mathildezaal van het gemeen-
tehuis, Soestdijkseweg Zuid 173 in 
Bilthoven.

U  kunt de voorjaarsnota 2009 vinden 
op de website www.debilt.nl. 

Volgende week kunt u in de BiltBuis 
de reacties van de politieke partijen 
op de voorjaarsnota lezen.

Aanvragen om vergunning  ( arti-
kel 41 W oningwet)  voor:
Lichte bouwaanvraag
•		Groenekan,	 weide	 naast	 Kon.	

Wilhelminaweg 253, het plaatsen 
van een hekwerk

•		Maartensdijk,	 Dorpsweg	 85,	 het	
plaatsen van een reclamebord

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,	 Achterweteringse-

weg 13, vervangende nieuwbouw-
woning.

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 (P ostbus 300, 
3720 AH Bilthoven).

Verleende bouwvergunningen
•		Hollandsche	 Rading,	 Tolakker-

weg 154, het oprichten van een 
erfafscheiding (26- 05- 2009)

•		Hollandsche	 Rading,	 Tolakker-
weg 156, het oprichten van een 
erfafscheiding (26- 05- 2009)

Vindt u dat u door é é n van de 
bovenstaande 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 col-
lege van B& W van De Bilt (P ost-
bus 300, 3720 AH Bilthoven). U  
moet dat doen binnen zes weken 
na de verzenddatum (= datum ach-
ter de verleende vergunning) van 
de besluiten. In het bezwaarschrift 
moet in elk geval worden vermeld 
naam, adres, de dagtekening, een 
omschrijving van het besluit waar-
tegen het bezwaar is gericht en 
de redenen waarom bezwaar wordt 
gemaakt. 

Ook al dient u een bezwaarschrift 
in, dan mag toch van de verleende 
vergunning en (eventueel onthef-
fing op grond van artikel 3.6, eerste 
lid, sub c van de Wet op de Ruim-
telijke ordening) gebruik worden 
gemaakt. Als u dat wilt voorkomen, 
dan kunt u tegelijk met het indie-
nen van een bezwaarschrift een 
voorlopige voorziening aanvragen 
bij de voorzieningenrechter van de 
rechtbank, sector Bestuursrecht, 
P ostbus 13023, 3507 LA U trecht. 
U  moet voor een dergelijke voor-
ziening griffierecht betalen. Voor 
meer informatie over de hoogte 
daarvan kunt u contact opnemen 
met de griffier van de rechtbank, 
tel. 030 – 2233000.

Voor bouwinformatie of het 
bekijken van ter inzage liggen-
de stukken kunt u langskomen 
bij de afdeling Vergunningen en 
Toezicht op werkdagen 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 ( 0 3 0 )  2289 4 11. 
Voor informatie over bestem-
mingsplannen en/ of een gesprek 
met een plantoetser dient u altijd 
een afspraak te maken via boven-
genoemd telefoonnummer.

Op de maandagmiddagen in de 
oneven weken vindt in principe de 
openbare vergadering plaats van de 
commissie Welstand en Monumen-
ten Midden Nederland.

De eerstvolgende vergadering 
van de welstandscommissie is op 
maandagmiddag 15 juni 2009.

De gegevens zoals vergaderlocatie 
en agenda zijn vanaf vrijdag voor-
afgaand aan de vergadering te raad-
plegen op de gemeentelijke website 
www.debilt.nl.

Indien u geen toegang heeft tot 
internet, wordt belangstellenden 
geadviseerd vanaf vrijdag vooraf-
gaand aan de vergadering, telefo-
nisch contact op te nemen met de 
unit Administratie van de afdeling 
Vergunningen en Toezicht, tele-
foon 030-2289180. Bij deze unit is 
tevens bekend waar de agenda ter 
inzage ligt.   

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:

Maartensdijk:
•	 	1	 eik	 en	 1	 kastanje	 (snoeien),	

Achter Weteringseweg 10 (27-
05- 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, kun-
nen binnen zes weken na de ver-
zenddatum van de kapvergunning 
een schriftelijk en gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het 
college van burgemeester en wet-
houders van de gemeente De Bilt, 
P ostbus 300, 3720 AH Bilthoven.

 De Vierklank 14 3 juni 2009

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 8 8 4 4 , 
of de milieuklachtentelefoon van de 
P rovincie U trecht, T 08 00 02 25  5 10 
(24  uur per dag bereikbaar).

Vergunningen en Toezicht 

Vergadering
welstandscommissie 

Openbare kennisgeving 
kapvergunning
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Voorjaarsnota 2009

Loketten
B urgerzaken van de gemeente 

De B ilt gesloten op 5 juni
I.v.m. het handmatig tellen van de stemmen van de verkiezingen op 4 juni, 
zijn de loketten van Burgerzaken in het gemeentehuis op vrijdag 5 juni 
gesloten. Op maandag 8 juni bent u weer van harte welkom!

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

W ijkservicecentrum ME NS De B ilt W est, 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
 
W ijkservicecentrum 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.



Een verstopping van het riool kan 
erg vervelend zijn. We hebben de tips 
en aanwijzingen om dit probleem te 
verhelpen nog even voor u op een 
rijtje gezet.

W ie is verantwoordelijk?
De gemeente is verantwoordelijk voor 
het hoofdrioolstelsel en dus ook voor 
verstoppingen, stank, verzakkingen 
van de weg als gevolg van lekkage 
etc. U  als bewoner bent verantwoor-
delijk voor de riolering op uw eigen 
perceel. Bij huurwoningen komt het 
voor dat de verhuurder de problemen 
oplost. Informeer hier naar bij uw 
verhuurder! 

W aar zit de verstopping?
Om te constateren wie verantwoorde-
lijk is voor de verstopping, moet aan-

getoond worden waar de verstopping 
zich bevindt. Dit kunt u zien wanneer 
u het ontstoppingsstuk of putje bij de 
perceelgrens opgraaft. Wanneer u niet 
weet waar dit zich bevindt, dan kunt 
u contact opnemen met de gemeente. 
Vaak beschikken wij over tekeningen 
waar dit op staat. Indien er geen putje 
of ontstoppingsstuk aanwezig is, 
moet de leiding nabij de perceelgrens 
opgegraven worden om te constateren 
waar de verstopping zit. Staat er ter 
hoogte van de perceelgrens geen, of 
nauwelijks water in de leiding, dan 
zit de verstopping in het particuliere 
gedeelte. Staat op dit punt de leiding 
vol water, dan zit de verstopping in 
het gemeentelijk gedeelte. 

W ie kunt u bellen?
Wanneer de verstopping in het par-

ticuliere deel van het riool zit, bent 
u zelf verantwoordelijk voor het 
oplossen van het probleem. U  kunt 
dan contact opnemen met een lood-
gieter. Wanneer de verstopping in 
het gemeentelijk deel zit, dan is de 
gemeente verantwoordelijk. U  kunt 
dan contact met ons opnemen via 030 
228 941 1 (tijdens kantooruren) of 06 
55876775 (buiten kantooruren). 

Let op: Het opgraven (en weer afslui-
ten) van het ontstoppingsstuk of putje 
moet u zelf doen. De gemeente komt 
pas langs wanneer het ontstoppings-
stuk, putje of de leiding bloot ligt. 

Voor meer informatie kijk op www.
debilt.nl bij de Digitale Balie → 
Rioolonderhoud.

 De Vierklank 15 3 juni 2009
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Mededeling:  Het gemeentenieuws 
is volledig in deze rubriek 
opgenomen. Alleen voor de 
bekendmakingen en vergunningen 
is een selectie opgenomen, waarbij 
in ieder geval alle informatie 
over de dorpskernen wordt 
vermeld. V olledige 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. V ervolg op pagina 16

Het Roefelcomité  Gemeente De Bilt wenst de deelnemende bedrijven, de 
kinderen en de begeleiders veel plezier bij het roefelen op de jaarlijkse 
Roefeldag in De Bilt op woensdag 3 juni a.s.!

De Roefeldag 2009 in de gemeente De Bilt wordt onder andere gesponsord 
door Bilthovense Bouwgroep De J ong b.v., P lusmarkt en de gemeente De 
Bilt. Dit jaar doen 65 bedrijven mee om 417 kinderen te laten kennismaken 
met de grotemensenwereld. 

Voor nadere informatie kunt u bellen met het Roefelcomité , J oke van Kes-
sel, tel.nr. 030-2289 618.

C ommissies vergaderen
C ommissie van advies voor B urger &  B estuur
De commissie van advies voor Burger &  Bestuur vergadert op donderdag 
11 juni om 20.00 uur in de Oude Raadzaal van het gemeentehuis te Biltho-
ven. Voorafgaande aan de commissievergadering vindt vanaf 19.30 uur het 
informeel contact plaats in de Bilthal van J agtlust. 

Agenda
Voorzitter: de heer P .H. Boos 
Secretaris: mevrouw mr. drs. J .L. van Berkel 

20.00 uur 1. Opening vergadering en vaststelling agenda
20.05 uur 2. P rogrammarekening 2008
20.20 uur 3. Voorjaarsnota 2009 
20.50 uur 4.  Start voorbereidingsfase project Melkweg te Bilthoven
21.50 uur 5.  Bestuurlijke nota &  Nota van bevindingen RSD “ J uist 

samenwerken verdient een eigen kader!”
22.10 uur  6.  Evaluatie project MENS 
22.40 uur  7.  Kredietvoorstel voor inrichten gemeentelijke gymnas-

tieklokalen
22.50 uur 8.  F inancië le jaarstukken en 2e begrotingswijziging 2009 

van Bestuur Regio U trecht
23.00 uur  9. Vaststelling kort verslag d.d. 14 mei 2009 
23.05 uur 10. Mededelingen
  10.1  Bespreking van de lijst met toezeggingen en afspraken 

t/ m mei 2009   
  10.2 Overige mededelingen n.a.v. raadsvergadering(en)
  10.3 Terugkoppeling regionale organen/ verbonden partijen 
23.10 uur 11.  Rondvraag
23.15 uur 12. Sluiting

C ommissie van advies Openbare Ruimte 
De commissie van advies Openbare Ruimte vergadert op donderdag 11 juni 
om 20.00 uur in de Mathildezaal van het gemeentehuis te Bilthoven. Voor-
afgaande aan de commissievergadering vindt vanaf 19.30 uur het informeel 
contact plaats in de Bilthal van J agtlust. 

Agenda
Voorzitter: de heer D. Boer
Secretaris: mevrouw drs. F .A. van Hooijdonk

20.00 uur 1. Opening vergadering en vaststelling agenda
20.05 uur 2. P rogrammarekening 2008 
20.20 uur 3. Voorjaarsnota 2009
20.50 uur 4. Toekomstvisie Westbroek
21.50 uur 5. Gebiedsvisie Buys Ballotweg te De Bilt
22.20 uur 6. Herontwikkeling locatie Heidepark te Bilthoven
22.35 uur 7. Bouwplan Dr. Welfferweg 39 te Westbroek
22.45 uur 8. Vestigen voorkeursrecht voor kern Westbroek 
22.55 uur 9. Vaststelling kort verslag d.d. 14 mei 2009
23.00 uur 10. Mededelingen
  10.1  Bespreking van de lijst met toezeggingen en afspraken 

t/ m mei 2009
  10.2 Overige mededelingen n.a.v. raadsvergadering(en)
  10.3  Terugkoppeling overige regionale organen/ verbonden 

partijen
23.05 uur 11. Rondvraag
23.10 uur 12. Sluiting

•  Bilthoven: Reconstructiewerkzaamheden P rins Bernhardlaan, rijrichting 
is aangepast, tot medio juli;

•  Bilthoven: Aanleg twee hockeykunstgrasvelden op sportpark Kees Boe-
kelaan in periode juni en juli. Aan- en afvoer materialen vindt in hoofd-
zaak plaats vanaf de Gezichtslaan over de Hobbemalaan en een klein 
stukje van de F rans Halslaan.

•  De Bilt: Herinrichting Waterweg, noordelijk deel van Looydijk tot Groe-
nekanseweg. Weg is afgesloten voor doorgaand verkeer, bestemmingsver-
keer is wel mogelijk, tot half juni;

•  De Bilt: Vanaf 27 april, aanleg nutsvoorzieningen Noordelijk deel Bedrij-
venpark Larenstein, naar verwachting tot medio juli;

•  De Bilt: La P lata, Groenekanseweg tot en met Nimbusweg wegrecon-
structie en rioolrenovatie vanaf 27 april, gedurende 4 maanden tot medio 
augustus;

•  De Bilt: Bisschopsweg, aanvullen bermen met grond 18  juni t/ m 8  juli;
•  De Bilt: Weltevreden 22, renoveren Milieustraat, afvaldepot tijdelijk ver-

plaatst naar gemeentewerf. Kijk voor meer informatie op www.debilt.nl 
onder Actueel → Nieuws;

•  Groenekan: Reconstructie Lindenlaan 2 juni tot en met 17 augustus.

W erk in uitvoering

Verstopping in het riool

Succes met Roefelen!

Algemene wet bestuursrecht

Ontwerpbeschikking 
Burgemeester en wethouders maken 
bekend dat de volgende aanvraag 
om een ontwerpbeschikking ter 
inzage ligt: 

•	Beukenburgerlaan 59 Groe-
nekan. De aanvraag is ingediend 
door A. van Arnhem en betreft een 
ambtshalve wijziging voor een die-
renpension voor katten en honden.
De ontwerpbeschikking strekt tot 
verlening van de gevraagde vergun-
ning onder voorschriften.

Het ontwerp van het te nemen 
besluit, met de daarop betrekking 
hebbende stukken die redelijkerwijs 
nodig zijn voor een beoordeling van 
het ontwerp, liggen gedurende zes 
weken ter inzage, vanaf 4 juni 2009 
tot en met 16 juli 2009 . 2009 tot en 
met 16 juli 2009 . 

Tevens kunnen de stukken geduren-
de die periode op verzoek tenminste 
gedurende drie aaneengesloten uren 
per week buiten de werkuren wor-
den ingezien. Tot en met 17 juli 
2009 , kan een ieder schriftelijk of 
mondeling gemotiveerde zienswij-
zen tegen de ontwerpbeschikking 
kenbaar maken bij het college van 
Burgemeester en Wethouders van de 
gemeente De Bilt, p/ a Milieudienst 
Zuidoost-U trecht, P ostbus 4 6 1, 
3700 AL Zeist (bezoekadres Laan 
van Vollenhove 3211 te Zeist).
Degene die zienswijzen kenbaar 
maakt, kan verzoeken zijn persoon-
lijke gegevens niet bekend te maken. 
Dit verzoek moet tegelijkertijd met 
de zienswijzen bij de Milieudienst 
worden ingediend.
Gedurende de inzagetermijn kan een 
ieder verzoeken om een gedachte-
wisseling over de ontwerpbeschik-
king. Wij verzoeken u daarvoor con-
tact op te nemen met de Milieudienst 
Zuidoost-U trecht, telefoon (030) 69 
99 500. Tijdens deze gedachtewis-
seling kunnen mondelinge zienswij-

zen kenbaar gemaakt worden. Wij 
vragen u uiterlijk 4 weken na de 
publicatiedatum hiertoe een ver-
zoek te doen. De aanvrager kan in 
de gelegenheid worden gesteld om 
hierbij aanwezig te zijn of te reage-
ren op de ingebrachte zienswijzen.

Inzage van stukken
De desbetreffende stukken kunnen 
gedurende de inzagetermijn op ver-
zoek kosteloos worden ingezien bij:
•	 	de	Milieudienst	Zuidoost-Utrecht,	

Laan van Vollenhove 3211 in 
Zeist

  (iedere werkdag van 8.30 - 12.30 
uur en 13.30 - 17.00 uur)

•	 	de	 gemeente	 De	 Bilt,	 Soestdijk-
seweg 173 in Bilthoven (iedere 
werkdag van 8.30 - 12.30 uur) en

•	 	de	 openbare	 bibliotheek,	 De	
Kwinkelier 20 in Bilthoven (tij-
dens openingsuren)

Een kopie-exe mplaar van de stuk-
ken wordt tegen vergoeding van 
de werkelijk gemaakte kosten ver-
strekt.

Wet milieubeheer



Tuinderij Eyckenstein is gelegen op 
de fraaie voormalige moestuin van 
Landgoed Eyckenstein in Maartens-
dijk. Er worden groenten geteeld, 
waaronder ook een aantal vergeten 
en bijzondere groenten als raapste-
len, warmoes, tuinbonen, koolrabi en 
peultjes. Ook is er een bloemen- en 
kruidentuin, leifruit tegen de geres-
taureerde muur van de tuin en een 
hoogstamboomgaardje.

B iologisch
Wie wil weten hoe een krop sla groeit 
of hoe kardoen er uit ziet of wie een 
kijkje wil nemen in de historische 
kassen van Landgoed Eyckenstein 
krijgt volop gelegenheid tijdens de 
landelijke Open Dagen van Biologica 
bij het biologische bedrijf, tuinderij 
Eyckenstein.
Tijdens de Open Dagen zijn er ver-
schillende activiteiten: rondleidingen, 
koffie en thee, verkoop van zelf-
gemaakte rabarbartaart, rabarber- en 
aardbeienjam en een kinderspeur-
tocht. En natuurlijk is er een kraam 
waar biologisch geteelde groenten en 
kruiden kunnen worden gekocht.

Kinderworkshop
Op zaterdag en zondag is er om 13.30 
uur een workshop waarin een insec-
tenhotel kan worden gemaakt. Neem 
zelf (als het kan) een leeg conserven-
blik met een diameter van ongeveer 
10 cm mee. Met dit blikje wordt 
een heel bijzonder hotel gemaakt. De 
workshop duurt maxi maal een uur en 
kost 2,- euro.

Op zaterdag 20 juni, de een na lang-
ste dag van het jaar, is de Tuinde-
rij ' s avonds geopend. Men wordt 
verwelkomd met een drankje, krijgt 
een rondleiding over de Tuinderij 
en wordt aan tafel genodigd voor 
een zomerse maaltijd. Als het kil 
wordt gaan de vuurkorven aan en als 
de avond vordert, worden verhalen 
verteld.

Proeverij
Er is een fietsroute langs verschil-
lende agrarische bedrijven door het 
afwisselende landschap rond De 
Bilt uitgezet. Zorgboerderij Nieuw 
Bureveld, Tuinderij Eyckenstein, 
Melkveebedrijf &  Landwinkel de 
Tolboom, Asperge kwekerij F amilie 

Buijs en Landgoed Oostbroek openen 
hun deuren. In de periode van 20 april 
tot eind juni 2009 kan men op elke 
vrijdag de verschillende bedrijven 
bezoeken en op zaterdag 6 juni is op 
elk bedrijf een proeverij. 

E igen verkoop
Tuinderij Eyckenstein start dit sei-
zoen ook met de verkoop van groen-
ten op het bedrijf zelf. Op woensdag 
van 13.00 tot 16.00 uur en op zater-
dag van 10.00 tot 14.00 uur bestaat 
tot en met september de mogelijkheid 
groenten van de tuinderij kopen. Voor 
meer info;  bel tuinder: Luuk Schou-
ten, tel: 06 44545537 of kijk op www.
landgoedgroenten.nl.

 De Vierklank 16 3 juni 2009

Op woensdag 10 juni aanstaande 
van 19.30 tot 21.30 uur organi-
seert het ActieTeam J ongeren een 
thema-avond over hangplekken 
en hangjongeren in Maartensdijk. 
Deze bijeenkomst vindt plaats in het 
gebouw van Sojos, aan de dorpsweg 
51 in Maartensdijk. Wanneer u zich 
betrokken voelt bij dit onderwerp 
en u graag met ons mee wilt praten, 
bent u van harte uitgenodigd hierbij 
aanwezig te zijn. 

Tijdens de avond praat het Actie-
Team J ongeren met ouders, buurt-
bewoners é n jongeren over de pro-
blemen rondom hangenplekken en 
hangjongeren, die spelen bij het 
scholencomplex aan de Nachtegaal-
laan in Maartensdijk. Het Actie-
Team J ongeren wil zich samen met 
deze partijen inspannen om aan 

deze problemen iets te doen. Zij 
is ervan overtuigd dat de overlast 
voor een groot deel te beperken is 
door samen te praten over moge-
lijke oplossingen waar iedereen zich 
in kan vinden. 
Een grote groep jongeren is enthou-
siast en heeft aangegeven op deze 
avond met alle partijen van gedach-
te te wisselen. 

Het ActieTeam J ongeren is een 
integrale samenwerking van de 
gemeente De Bilt, jongerenwerk, 
Vitras, politie en Woonstichting de 
SSW. 

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met het Lé on Kormann 
van de gemeente De Bilt,
via 030 228 94 11. 

Thema-avond “Jon geren 
op het schoolplein”:  Praat 

u ook mee?  
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Vanaf 25 mei tot eind juni worden in 
verband met werkzaamheden aan de 
Noordelijke Rondweg in de gemeente 
U trecht, enkele wegen in de buurt van 
Groenekan tijdelijk afgesloten. De 
volgende omleidingen gelden in deze 
periode:
 
-  In verband met mogelijke filevor-

ming op de afritten van de A27 
wordt de oprit (Eindhovendreef 
Noord) tussen Groenekan en de 
N230 afgesloten.

-  Verkeer komende vanaf de A27 naar 
Blauwkapel, Tuindorp en Voordorp 
wordt al op de A27 omgeleid via de 
afslag Veemarkt naar het Eykman-
plein (route 5) .

-  Verkeer komende vanaf de A27 
naar Overvecht via de Moldaudreef 
wordt omgeleid via het Henri 

Dunantplein, de Einsteindreef en 
de Brailledreef (route 8) .

-  Verkeer vanaf de A2 en Maars-
sen richting Tuindorp en Voordorp 
wordt omgeleid vanaf het Henri 
Dunantplein naar de Einsteindreef, 
Brailledreef, Kardinaal de J ongweg 
en het Eykmanplein (route 8) .

-  Verkeer vanaf de A2 en Maarssen 
richting Groenekan en Blauwkapel 
kan normaal gebruik maken van de 
afslag Eindhovendreef Zuid. 

-  Verkeer vanaf Hollandsche Rading 
richting Maarssen en A2 wordt 
vanaf de Koningin Wilhelminaweg 
(oprit 32 Bilthoven) verwezen naar 
de A27 en afrit 31.

-  Verkeer vanaf Groenekan en Blauw-
kapel naar Maarssen en de A2 kan 
via de Gageldijk of de A27 (oprit 
32 Bilthoven en afrit 31) rijden.

-  Verkeer vanaf Blauwkapel (Kapel-
weg) naar de N230 wordt omgeleid 
via het Eykmanplein, kardinaal de 
J ongweg, Brailledreef en Einst-
eindreef (route 7).

-  Het verkeer richting Tuincentrum 
Overvecht moet route T volgen.

De gemeente U trecht houdt elke 
week een spreekuur waar u met al uw 
vragen over de werkzaamheden aan 
de NRU  terecht kunt. Dit spreekuur 
is alleen op afspraak en vindt plaats 
op vrijdag van 9.00 tot 10.00 uur. U  
kunt zich aanmelden via overvecht@
utrecht.nl vóór  12.00 uur op de voor-
afgaande donderdag. De projectleider 
of opzichter geeft dan antwoord op 
uw vragen.

Omleidingen in verband met
werkzaamheden U trecht

Insectenhotel op tuinderij E yc kenstein
door Henk van de Bunt

In het weekeinde van 6 en 7 juni zullen circa tweehonderd biologische boeren en tuinders, verspreid 
over het gehele land, de deuren openstellen voor het publiek. Ook op Tuinderij E yc kenstein, gevestigd in 

Maartensdijk achter huisnummer 264 aan de Dorpsweg is iedereen op beide dagen van 11.00 tot 16.00 uur 
welkom om een kijkje te komen nemen op het biologische boerenerf. 

Luuk Schouten:  ‘ E r is een speurtocht voor kinderen en er zijn workshops insec-
tentorens maken. Met behulp van allerlei materialen maak je een onderkomen 
voor allerhande insecten. Ook geeft Agnes Looman kruidenworkshops’.

Minder afval bij
Avondvierdaagse

door Henk van de Bunt

Kris Hekhuis loopt al een aantal jaren mee met de Scoutingroep Agger 
Martini en met Avondvierdaagse Maartensdijk. Met name vorig jaar tijdens 
het lopen stoorde zij zich aan al het afval dat de deelnemers achterlieten. 
Voornamelijk snoeppapiertjes, drinkpakjes en -flesjes. Als iemand die met 
natuureducatie bezig is, kon zij dat natuurlijk niet laten gaan. Zij nam toen 
de laatste avond een tasje mee en begon te rapen. Tot haar grote verbazing 
gingen de kinderen van Agger Martini fanatiek meedoen. Nu in 2009 vroeg 
zij om allemaal een tasje mee te nemen en afval te rapen. De groep vertrok 
elke avond als laatste en alleen tijdens de vierde (intochts-)avond werd er 
niet geraapt. Kris had trouwens wel het idee dat er veel minder afval lag dan 
andere jaren maar heeft geen idee, waardoor dat eventueel zou komen.
Het totaal over drie avonden verzamelde afval bij elkaar was zo’n 3,5 kilo-
gram. De kinderen vonden het leuk om te doen en het hield ze tijdens het 
lopen lekker bezig.

‘Slechts’ 3,5 kilo afval werd er geraapt door Scouting Agger Martini tijdens 
de AvondVierdaagse 2009.
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E chtpaar Lam viert diamanten bruiloft
door Marijke Drieenhuizen

De heer en mevrouw Lam-Steenkamer hebben dinsdag 19 mei jongstleden stilgestaan bij hun 60 jarig 
huwelijksjubileum. Zaterdag 23 mei heeft het echtpaar dit samen met de kinderen,

kleinkinderen en familie gevierd.

Blij verrast waren ze met de vele 
felicitaties waaronder die van de bur-
gemeester en de commissaris van 
de Koningin, maar heel bijzonder 
was het schrijven van Hare Majesteit 
Koningin Beatrix waarmee zij haar 
felicitaties overbracht. Het persoon-
lijke bezoek van burgemeester Ger-
ritsen werd ook zeer gewaardeerd.

G edaan 
De heer en mevrouw Lam hebben 
elkaar ontmoet op een bruiloft in West-
broek. Door omstandigheden was de 
ouderlijke boerderij van de heer Lam 
verhuurd tot het moment dat hij de 21 
jarige leeftijd zou bereiken. Dan werd 
de boerderij zijn eigendom. Twee jaar 
later is het huwelijk voltrokken en de 
eerste negen jaren heeft het echtpaar 
samen de boerderij gerund. ‘Zomers 
om vier uur opstaan, koeien melken 
en daarna de gebruikelijke werkzaam-
heden. Na de lunch een uurtje slapen 
en werken tot het avondeten, daarna 
weer doorwerken tot een uur of acht. 

Behalve als er gehooid moest wor-
den of een koe moest kalveren, dan 
werd het later. Gebeurde dat niet dan 
luisterden we om acht uur naar het 
nieuws, bleven we nog even zitten en 
gingen we vervolgens naar bed. Hard 
werken, maar met voldoening. In de 
beginjaren was er niets geautomati-
seerd. Alles gebeurde met de hand. 
We waren absoluut niet zielig, maar 
klussen die nu snel geklaard worden 
duurden bij ons vaak dagen. Vakan-
ties werden niet gevierd, wel ging 
ik zo goed als elke woensdagavond 
zwemmen in Hilversum’, vertelt de 
heer Lam. Mevrouw Lam is gestopt 
met het melken van de, in het begin, 
30 koeien toen de eerste van hun drie 
kinderen werd geboren. Het melken 
werd geautomatiseerd: er kwam een 
melkmachine. Vanwege rugklachten 
is de heer Lam op 59 jarige leeftijd 
afgekeurd en zijn ze verhuisd naar 
een burgerhuis in Achttienhoven. 
Begin dit jaar zijn ze verhuisd naar 
een appartement op het Maertens-

plein. ‘We hebben het hier goed naar 
onze zin. Er wonen hier veel West-
broekers, dat maakt het wennen voor 
ons een stuk gemakkelijker’. 

Vakanties
Vanaf het moment dat ze de boer-
derij hebben verlaten zijn ze vaak 
op vakantie geweest. ‘Vaak buiten 
Nederland, steeds weer een ander 
land’, vertelt mevrouw Lam. Ook 
buiten Europa hebben ze inmiddels 
veel landen bezocht. Samen fietsen 
ze met regelmaat nog tochten tussen 
de 25 en 30 kilometer en tweemaal 
per week zwemmen ze in het warme 
water van zwembad Blaucapel in 
Groenekan. Het bevalt ze goed op 
het Maertensplein. ‘We zijn ook al 
een paar keer gaan eten in Dijckstate. 
P rima eten voor een goede prijs. Ver-
der komen we daar niet vaak. We 
zijn nog met z’n tweeë n en blijven ’s 
avonds gewoon lekker samen thuis’.

Het persoonlijke bezoek van burgemeester Gerritsen t.g.v. het zestigjarig 
huwelijk van het echtpaar Lam werd zeer gewaardeerd.

Pastor biedt concert aan
door Marijke Drieenhuizen

Op 12 juni aanstaande is het 55 jaar geleden dat pastor G erard de W it tot priester werd gewijd. Om dit te 
gedenken wordt er op zondag 14 juni om 10.30 uur tijdens de eucharistieviering in de Sint Maarten Parochie 
stilgestaan bij deze speciale gebeurtenis. Alle parochianen en belangstellenden zijn hierbij van harte welkom.

Zondagmiddag om 15.00 uur volgt er 
een semi-classic concert door Vocaal 
Ensemble F ioretto. Dit concert wordt 
aangeboden door de pastor zelf en is 
toegankelijk voor alle belangstellen-
den. Gratis kaarten zijn op meerdere 
plekken af te halen.

H erinneringen
Op 12 juni 1954 werd Gerard de 
Wit samen met 23 klasgenoten en 
in aanwezigheid van familieleden en 
bekenden in de Sint Bavo kathe-
draal in Haarlem door Mgr. Huibers 
tot priester gewijd. De plechtigheid 
duurde 3,5  uur en stond bol van 
de symboliek. P astor de Wit schrijft 
hierover in zijn boek ‘Herinnerin-
gen’: ‘De bisschop legde zijn handen 
op je hoofd, je handen werden gezalfd 
en samengebonden en daarna ging je 
langs alle priesters die naar de viering 
waren gekomen en die in een grote 
cirkel op het priesterkoor stonden. 
J e knielde voor hen neer en ook zij 
legden je een voor een de handen op, 
als teken van verbondenheid. Aan 
het slot trokken alle neomisten naar 
de zijkapellen om daar aan ouders, 
familie en bekenden, je priesterzegen 
te geven. Daarna gingen wij terug 
naar onze woonplaats Amsterdam en 
volgde er een overweldigende intocht 
in de Indische buurt begeleid door 
parochië le groeperingen, bruidjes 
en vijf muziekkorpsen. De volgende 
dag volgde de Eerste Heilige Mis en 
’s middags een ‘doopje’ gevolgd door 
een feestelijke receptie’.

Thuisgekomen
In 1994 is pastor Gerard de Wit na 
zijn pensionering als Hoofdaalmoe-

zenier bij de Inrichtingen van J ustitie 
verhuisd naar Maartensdijk waar hij 
de vaste pastor - vrijwilliger is gewor-
den voor de Sint Maartenparochie. 
Vele bijzondere persoonlijke gebeur-
tenissen zijn gevierd. ‘Dit keer wilde 
ik zelf de regie behouden. Ik heb 
genoeg in de belangstelling gestaan, 
ik wilde dat niet nog een keer. Dit 
muziekgezelschap heb ik enige tijd 
geleden gehoord en ik was zeer onder 
de indruk. Daarom leek het me goed 
om te vragen of ze in Maartensdijk 
een concert wilden geven voor inwo-
ners van dit dorp. Het dorp waarin ik 
ben thuisgekomen. De stukken die 
gespeeld en gezongen worden zijn 
zeer divers: bijvoorbeeld het W. A. 
Mozart Menuet uit de J upitersymp-
honie dat met vier handen op de piano 
wordt gespeeld, My day in the hills 
uit The Sound of Music en Laudamus 
Te van F . P oulenc’. 

G ratis kaarten
Omdat het aantal plekken in de kerk 

beperkt is, zijn gratis toegangskaarten 
voor dit concert verkrijgbaar bij de 
P rimera en Drogisterij Van Rossum. 
Ook zijn kaarten af te halen op de 
adressen: Koningin J ulianalaan 39 en 
Reigersbek 22. Na het concert wordt 
een donatie gevraagd voor de Tsuna-
mi-weeskinderen in Sri Lanka. 

Pastor Gerard de Wit:  ‘ I k wilde Maartensdijk, het dorp, waar ik ben thuis 
gekomen, een concert geven’. 

X yn ix Opera in Noorderkerk 
Soroptimistclub de Bilt - Bilthoven is een serviceclub van 36 professio-
nele vrouwen uit de gemeente De Bilt. Naast de maandelijkse clubbijeen-
komsten organiseert de club projecten om goede doelen te ondersteunen. 
Zaterdag 6 juni organiseert Soroptimistclub De Bilt – Bilthoven een drietal 
evenementen om fondsen te werven voor de goede doelen welke zij dit jaar 
ondersteunt

Op het voorplein van de Noorderkerk aan de Laurillardlaan in Bilthoven is 
er vanaf 16.00 uur een sfeervolle ontvangst met drankjes en hapjes. In alle 
ruimtes van de Noorderkerk is een verkoopexpos itie met schilderijen van 
de Biltse Kunstenaressen Toke Ernst &  C onny van Zwetselaar. En om 16.30 
é n om 20.00 uur is er een operavoorstelling in de ‘kerkzaal’. Een muzikale 
en theatrale reis door X ynix Opera.

De Muze van Moussorgsky
‘De Schilderijententoonstelling’ is de titel van het beroemde stuk voor 
piano van componist Modest Moussorgsky. Het bestaat uit 16 delen voor 
piano, die hij schreef voor een tentoonstelling van zijn vriend Victor Hart-
mann. De schilderijententoonstelling is vooral bekend geworden door de 
orkestratie van Maurice Ravel.
De Muze van Moussorgsky is een arrangement voor twee zangers, hun 
muze en het Nóbr ók Ensemble. Twee vrienden zijn op zoek naar hun 
verloren muze. In wanhoop staan ze elkaar naar het leven;  hun Laura is 
verdwenen in het woud.
X ynix Opera (X X ) is een Nederlands gezelschap dat sinds 1994 opera speelt 
in theaters en op locatie. De producties van X X  zijn gebaseerd op klassieke 
opera’s, op sprookjes of op mythen. X X  heeft speciale belangstelling voor 
de jeugd. De artistieke leiding van X ynix Opera is in handen van J oke 
Hoolboom. J oke maakt deel uit van Soroptimistclub De Bilt – Bilthoven.
Voorverkoop kaarten is o.a. mogelijk bij foto Brouwer, Hessenweg 153, De 
Bilt en bij Boekhandel J ongerius aan het ,Emmaplein 20 te Bilthoven

Soroptimistclub 
Het Soroptimisme is een internationale vrouwenorganisatie en gelieerd 
aan de Verenigde Naties. In Nederland zijn er sinds 1928 vijf en negentig 
Soroptimistclubs ontstaan. De C lub De Bilt – Bilthoven bestaat sinds 1980. 
De goede doelen voor 2009 zijn Scouting Group Rover-C rofts Bilthoven. 
en Stichting ‘C hance auf Leben’. Alle opbrengsten van de dag komen ten 
goede aan de doelen!

Woensdag 27 mei jl. was de num-
mer 2 van de kandidatenlijst van 
het C hristen Democratisch Appel 
voor de Europese Verkiezingen van 
donderdag 4 juni, op bezoek op het 
Groenhorstcollege aan de Maartens-
dijkse Dierenriem. Na een korte 
introductie gooide zij de eerste dob-
belsteen van het Europaspel Euro-
cratie. De leerlingen speelden het 
spel verder mee en maakten het af..

Het bezoek maakte onderdeel uit 
van de verkiezingscampagne van 
C orien Wortmann voor de Europese 
verkiezingen. Zij is de U trechtse 
Europarlementarië r voor het C DA 
en als sinds lange tijd woonachtig in 
buurgemeente Zeist. 

Spel
Het Europa Eurocratie spel is 
bedoeld om op een aansprekende 

manier de rol en werking van de 
Europese U nie over te brengen aan 
scholieren. Als laatste onderdeel van 
het spel moeten leerlingen in 100 
woorden op een zo helder mogelijke 
wijze de Europese U nie omschrij-
ven. Het spel is op veel scholen in 
Nederland gespeeld en is bedoeld 
om antwoord te geven op de vraag 
wat de Europese U nie werkelijk is. 
Het Europa Eurocratie spel is ont-
wikkeld door J aap Hoeksma, die als 
spelleider bij het spel aanwezig was. 
Het resultaat van de antwoorden op 
genoemde vraag, welke overal in 
het land zijn geformuleerd, wordt 
op 3 juni, een dag voor de Europese 
verkiezingen, aangeboden aan de 
Tweede Kamer in Den Haag en op 
24 juni aan het Europees P arlement 
in Brussel [ HvdB] . C orien Wortmann gooit de eerste 

steen. Jaap Hoeksma en Groenhorst-
leerlingen kijken belangstellend toe.

E uropaspel op G roenhorstcollege



P ERSONEEL GEVRAAGD

Goede zelfstandige HU LP  
gevraagd 4  uur in de week, soms 
ex tra. Voorkeur do/ vrij. Tel. 
06 -294 4 74 8 6  te Groenekan.

P ERSONEEL AANGEODEN

SAX OF OON en KLARINET 
privé  les op niveau, ensemble, 
v. beg. en gev., door gedipl. 
docent met int. podiumerva-
ring, t: 06  5 5 8 91237

De Kleine Ambacht voor 
bouwkundig ONDERHOU D, 
timmer- en kluswerk, schilder-
werk binnen en buiten, 4  jaar 
garantie. Lid Vlok bedr. Tel. 
06 -4 24 17376

Avondje weg en oppas nodig?  
Meisje van 14  komt graag (in 
Groenekan) oppassen. Bel na 
17.00 uur 034 6 -213204

DIVERSEN

NOG VRIJ ! Schitterende en 
betaalbare vakantiehuizen en 
– appartementen in TOSC ANE! 
Kijk nu op www.huizen-in-
toscane.nl

Noteer nu vast in de agenda: 
BETTY ’S C ORNER  zomerva-
kantie van 12 juli t/ m 3 augus-
tus. Bel voor een afspraak: 
06 -33722022 Zorg voor uw 
haar!

Gratis af te halen! 
P AARDENMEST, iedere 
gewenste hoeveelheid. We heb-
ben er bergen van. Stal Arends, 
Eikensteeg 11a, Maartensdijk. 
Tel 06 -5 4 75 35 16

Merk TAP IJ T en vinyl met 
kortingen tot 70 %  .Tel 06  
3018 6 34 2 of kijk op www.
mevoshop.nl

Boerderij ‘F ORTZIC HT’. De 
locatie voor een;  vergadering, 
workshop, familiebijeenkomst 
of cursus! Voordorpsedijk 35 , 
G’kan. Tel.: 030-2710913.
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Eiken F riese STAARTKLOK 
i.z.g.s. slaat ieder half uur. 
€  125 ,-. Tel. 214 06 5  of 
06 -295 06 8 4 9

Wegens omstandigheden 2de 
hands KANO met peddel. €  
175 ,-. Tel. 034 6 -2118 6 2

Oude diepvrieskist, werkt goed 
0,8 0x 1,20x 0,6 5 . €  30,-. Tel. 
034 6 -28 128 8

60  cm. hoge rieten mand met 
deksel, met bollen wol en brei-
pennen. €  10,-. P aars-blauwe 
kralengordijn. €  3,-. F itness 
stepmachine nieuw. €  15 ,-. 
P lafonnière voor de kinderka-
mer. €  3,-. Tel. 030-228 395 5

Houten kindertafel blauw met 2 
stoeltjes. €  15 ,-. Leuke houten 
boekenrek met 3 planken 125  
cm. breed. €  10,-. Voetbalspel 
op inklappoten. €  7,5 0. Tel. 
030-228 395 5

Langwerpige witte eettafel met 
kolompoten als nieuw. €  20,-.
Tienerbureau 2 laden, 1 kastje, 
licht eiken 138 x 5 6  cm. €  10,-. 
Tel. 030-228 395 5

3 Indische wandelende takken. 
€ 5 ,-. Tel. 034 6 -21178 9

2-pers. bed Ikea staal met sier-
werk, hoofd en voeteneind 1,6 0 
m. €  4 5 ,-. C avia/ konijnenhok 
voor binnen. €  10,-. Tel. 034 6 -
211912. Na 18 .00 uur.

Salontafel massief eiken 
126 x 6 6 x 4 5 . Tel. 06 -4 05 8 8 5 8 9 
in goede staat.

Nokia 3120, Mobiele telefoon 
met oplader werkt goed. €  20,-. 
Tel. 214 06 5  of 06 -295 06 8 4 9.

TE KOOP  GEVRAAGD

F .A. HOOGVELD vraagt 
onroerend goed te koop, liefst 
oude gebouwen, garages, lood-
sen, boerderijen. Vlotte afwik-
keling gegarandeerd. Tel. 034 6 -
28 15 5 8

F IETSEN/ BROMMERS

Loekie KINDERF IETS, 16  
inch voor 3 t/ m 5  jr.€  25 ,-. Tel. 
034 6 -28 2298

Te koop aangeboden

Te koop gevraagd

F ietsen/ B rommers

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

Nootjes 
niet per e-mail

Adverteren met een Nootje

1

2

3

4

5

6

7

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 IE TS SE RVIC E  C E NTRU M MAARTE N V. DIJ K
G RU TTOLAAN 18 Tel.0 3 4 6 -21226 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 NIEU WE- en gebruikte fietsen.

H oveniersbedijf 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. 034 6 -21278 7

Oud ijzer- en metaalafval C ock Rose - Maartensdijk. Tel. 
0 6 -54 9 6 79 85

G ezond gewicht beheersen 1 maaltijd per dag. Gezond 
afvallen 2 maaltijden per dag, gratis begeleiding, e-mail: vink-
herbalife@ filternet.nl tel. 034 6 -5 71377

U niek gezondheidsprogramma dat leidt tot blijvende 
gewichtsbeheersing. Resultaat al op korte termijn. P ers.begelei-
ding. Weethoejeeet.nl;  kenm. enny.boogaard. Tel. 034 6 -2126 8 7

Personeel Aangeboden 

Personeel G evraagd 

Diversen 

A dv er t er en in 
D e V ier kl ank!

I et s  v oor  u ?
B el  dan  

0346 21 19 92

OP ZOEK NAAR EEN LEUKE 
BIJVERDIENSTE?!

Heb je interesse of wil je meer weten?
Bel 0346-211992

De Vierklank
Kon. Wilhelminaweg 461

3737 BE Groenekan
0346-211992

Wij zijn op zoek naar een bezorger 
die wekelijks de krant wil 

rondbrengen in een gedeelte van 
Bilthoven noord.

De bezorging is op woensdag.
De kranten worden bij je thuis 

aangeleverd.

Kom ons team versterken!
50+ ook welkom.

Donderdag volgde de intocht 
onder muzikale begeleiding van 
het Loenens F anfarekorps ‘Oud-
Over’ uit Loenen aan de Vecht. 
De plaatselijke muziekvereni-
ging Kunst &  Genoegen gelukte 
het niet om voldoende muzikan-
ten op de been te krijgen, waar-
door met een jarenlange traditie 
moest worden gebroken.

G asten
In totaal 736 wandelaars versche-
nen er op maandag 25 mei aan 
de start van dit vierdaagse wan-
delfestijn. Hiervan waren 116  
leerlingen van obs Tuindorp, een 
basisschool uit U trecht. Voor-
heen was deze school deelnemer 
van de Biltse Avondvierdaagse. 
Vanwege organisatorische pro-

blemen in deze kern van De Bilt, 
had men daar besloten alleen 
Biltse deelnemers in te schrij-
ven. De school uit dit vroegere 
gedeelte van burgerlijk Maar-
tensdijk besloot daarop zich in 
Maartensdijk aan te melden. 
Gelet op hun reacties is hen 
dat goed bevallen. Van de 736 
deelnemers liepen er 142 indivi-
dueel;  de overige 59 4 was deel-
nemer in club- of teamverband.

Intocht
De traditionele intocht was 
zoals altijd weer het hoogte-
punt. Tijdens de laatste kilo-
meters, wandelend onder muzi-
kale begeleiding was het door 
familie en vrienden uitdelen van 
de bloemen, snoep en anderen 
versieringen al een feest op zich. 
Eenmaal bij het eindpunt aan-
gekomen wachtte hen nog de 
felbegeerde medaille. 

G root aantal deelnemers Avondvierdaagse
door Marijke Drieenhuizen

Veel groepen, kinderen en volwassenen hebben afgelopen week meegelopen met de Maartensdijkse Avondvierdaagse. 
H et verpleeghuis Sint E lisabeth uit Lage Vuursche was vertegenwoordigd met vijftien rolstoelers. De bewoners van dit 

verzorgingshuis genoten met volle teugen van de tochten en de medelopers, ouderen maar vooral ook de kinderen.

‘ Daar doen we het toch ook voor’.

Het verpleeghuis Sint E lisabeth uit Lage V uursche was vertegen-
woordigd met vijftien rolstoelers.

De traditionele intocht was zoals altijd weer het hoogtepunt.
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Nadat de eerder geplande ontmoeting 
met DF D werd afgelast, konden beide 
clubs dit weekend op herhaling in 
Maartensdijk. Tweemaal Zes had nog 
reë el zicht op de koppositie, DF D 
moest winnen om nog in de race te 
blijven voor handhaving in de over-
gangsklasse. 
Tweemaal Zes bleek, na een degelijke 
eerste helft, de wedstrijd te kunnen 
beslissen. Een bijzonder slechte twee-
de helft zorgde ervoor dat de F riezen 
verdiend aan de haal gingen met de 
punten: 11-12. Hierdoor is Tweemaal 
Zes definitief uitgeschakeld in de 
titelrace.

Er was behoorlijk wat publiek afgeko-
men op deze wedstrijd, aangezien er 
verder weinig gekorfbald werd deze 
zaterdag. De start was voor Tweemaal 
Zes. Binnen enkele minuten stond er 
een 2-0 stand op het scorebord. Het 
was al snel zichtbaar dat de kansen-
verhouding sterk in het voordeel was 
van Tweemaal Zes. De voorsprong 
werd met een aantal goede goals ver-
der uitgebouwd naar 7-2. De laatste 
twee goals waren echter voor DF D, 
waardoor er in de rust een 7-4 stand 
werd genoteerd.

In de eerste vijf minuten na rust leek 
er nog weinig aan de hand. Ondanks 
de 7-5 van DF D wist Tweemaal Zes 
de 8- 5 te scoren. Daarna brak een 
fase aan waarin er voor Tweemaal 
Zes letterlijk geen doelpunt meer viel. 
De gasten profiteerden hier dankbaar 
van, ondanks het minder aantal kan-
sen. Binnen enkele minuten trok DF D 
de stand gelijk (8- 8)  en nam daarna 
verdiend de leiding: 8- 9. Een time-out 
van Tweemaal Zes zou het tij moeten 
keren, maar direct hierna schoot DF D 
van grote afstand de bal door de korf: 
8- 10. Daarna knakte er iets in aanval-
lend opzicht. De vele kansen werden 
niet verzilverd, waardoor het mentaal 
zwaarder werd. Toch wist Tweemaal 
Zes in de eindfase een inhaalrace in 
te zetten door de tegenstander nog 
meer onder druk te zetten en bij é é n 
minuut voor tijd nog tot 11-12 terug 
te komen, maar er was onvoldoende 
tijd over. DF D speelde het aanvallend 
de laatste paar minuten geduldig uit 
en wist zodoende knap te winnen. 

Door deze nederlaag is Tweemaal 
Zes definitief uitgeschakeld in de 
titelrace. Mid F ryslan of Vada wordt 
kampioen. Voor Vada hangt dit af van 

de laatste ronde (zaterdag 6 juni a.s.), 
waarin Tweemaal Zes Mid F ryslan 
ontvangt. Bij winst van Tweemaal 
Zes, moeten beide eerdergenoemde 
clubs nog een beslissingswedstrijd 
spelen. Aanvang: 15.30 uur.

TZ  begon voortvarend aan de wed-
strijd tegen het F riese DF D, maar 
door een mindere tweede helft waren 
het toch de F riezen die er met de pun-
ten vandoor gingen. Door deze 11-12 
nederlaag doet TZ  niet meer mee in 
de strijd om de titel in de overgangs-
klasse C . (foto Jeroen Kemp)Veel bloemen op tennispark

Het tennispark van de Maartensdijkse tennisvereniging Tautenburg was in 
het weekeinde van 23 en 24 mei jl. vol met vooral veel vrolijke gezichten. 
Kwalitatief goed tennis waarbij ook de niet kampioenen met veel plezier 
hun partijen speelden. Het eerste heren- en damesteam van de zaterdagtak 
van Tautenburg werden daar overtuigend kampioen. Met goed tennis waren 
de Maartensdijkse spelers en speelsters een maatje te groot voor de regio-
nale tegenstanders. 

De heren hadden aan een winstpartij tegen het Biltse Helios genoeg om in 
de bloemen te worden gezet. De dames hadden al zo’n voorsprong dat de 
wedstrijd van die zaterdag er eigenlijk niet meer toe deed. U iteraard werd 
er op het zonovergoten park toch gestreden voor elk punt en werd promotie 
naar de hoofdklasse een feit.

Jo ngens
Ook het J ongensteam (zondag) won de beslissende partij tegen Gooiland en 
kon zich kampioen noemen. Deze geweldige lichting tennissers heeft onder 
leiding van trainer P aul de Bruin en uiteraard veel eigen inzet heel veel 
progressie gemaakt. Een team met heel veel potentie dat in de toekomst nog 
heel wat prijzen weg gaat kapen.
Zondag 35 +  mixt eam met captain J an Kramer kon ook kampioen worden 
en moest hiervoor uit spelen tegen Waddinxve en. De strijd was heftig en 
ook hier hebben de vele trainingsuren op de tennisbaan hun vruchten afge-
worden, want ook hier gingen de bloemen mee naar Maartensdijk.

Dames ( net)  niet
Het dames 2 team heeft het ondanks de enorme publieke belangstelling 
net niet gered om het kampioenschap in de wacht te slepen. In de 3de set 
van de beslissende wedstrijd gingen Maaike F ijen en Nicole Agterberg nipt 
onderuit tegen het zeer fanatieke team van Nieuwland. Deze 3de set zorgde 
voor veel spanning maar helaas geen kampioenschap.

Het herenteam van Tautenburg:  v.l.n.r. Jeroen Stenger, Robert Stenger, 
Peter Stenger en C harles Timmerman.

Het jongste team van TC  Groenekan (meisjes t/ m 10 jaar) is op 27 mei jl. 
kampioen geworden.  E r waren nog maar 4 punten nodig. Het werd een 
ruime overwinning, waardoor Sarah, F leur, E va, Mady en Lisanne op het 
hoogste treetje van het erepodium konden plaats nemen.

Z aterdag 30 mei is het korfbal-
team Tweemaal Z es D4 kampioen 
geworden.
De kampioenen v.l.n.r. staand:  
Jamie Boom, Manon Rijksen, Astrid 
van Kouterik, Lotte Witte, Rianne 
Wolff, Sanne Z imbile en Tamara 
Boshuis. Z ittend:  Demi Schouten, 
Jerwin Kooi, Y ouri de Graaf en 
Lucas Boshuis

25e Avond-fietsVierdaagse
 
Van 15 tot en met 18 juni a.s. zal de Maartensdijkse Avond-fietsVierdaagse 
weer plaatsvinden. Wederom zijn er vier prachtige ritten uitgezet om de 
deelnemers zoveel mogelijk van onze omgeving te laten genieten, zoals 
richting Lage Vuursche, Hilversum en het plassen- en weidegebied. 

Deelnemers kunnen iedere avond kiezen tussen een korte route (ongeveer 
25 km.) of een langere route van 35 tot 40 km. Onderweg bij de controle-
post is er een traktatie van koffie, thee of limonade. Ook de pedaalridders, 
die slechts 3 van de 4 avonden in de gelegenheid zijn deel te nemen zijn 
van harte welkom. 

Inschrijven
De start is elke avond vanaf het terrein van korfbalvereniging Tweemaal 
Zes aan de Dierenriem te Maartensdijk tussen 18.30 en 19.00 uur. Het 
inschrijfgeld bedraagt € 4,00 per persoon. Inschrijven kan vanaf 8 juni bij 
de volgende adressen:
F ietsServiceC entrum Maarten van Dijk, Gruttolaan 18, Stomerij Maertens-
plein, Maertensplein 35 (beiden te Maartensdijk) en bij C afetaria-IJ ssalon 
De Gram, Kerkdijk 3 te Westbroek. Voor verdere inlichtingen: tel 0346 
212267 of 0346 212261.

Tweemaal Zes onderuit tegen DF D

F ietsgilde ' t Gooi rijdt zondag 7 
juni de middagtocht ‘Natuurbrug’ 
en woensdag 10 juni de ‘P lassen-
tocht’. Het vertrek voor de middag-
tocht ‘Natuurbrug’ om 13.30 uur en 
voor de P lassentocht om 10.00 uur, 
beide van Kerkbrink Hilversum 
(Museum). Voor overige tochten 
zie www.fietsgilde.nl

B rand verwoest
leegstaande woning 

door Marijke Drieenhuizen

In de nacht van vrijdag op zaterdag jl. heeft in een leegstaande woning naast de 
voormalige sloop aan de Kanaaldijk in Hollandsche Rading een flinke brand 
gewoed. Via een tip van een voorbijganger werden de politie en brandweer 
gealarmeerd voor een binnenbrand. De brandweerkorpsen uit Maartensdijk en 
Loosdrecht constateerden bij aankomst dat het inmiddels een uitslaande brand 
betrof. Daarna kwam ook de brandweer uit Hilversum ter plaatse. Gedrieë n 
hebben ze de brand geblust. Het huis werd al zeker 5 jaar niet bewoond. Er 
waren plannen om het huis te slopen. De oorzaak is nog onbekend.

Wat rest is het karkas van de woning.



De eikenprocessierups is gesigna-
leerd in de gemeente De Bilt. Bij 
direct contact met de brandharen op 
de rug van de rups kunnen klachten 
ontstaan zoals jeuk, huiduitslag en 
irritatie aan ogen- of luchtwegen. 
Daarom moet elk contact met de 
rupsen, vrijgekomen brandharen en 
lege nesten worden vermeden. De 
gemeente raadt aan bij gezondheids-
klachten als gevolg van de rups een 
huisarts te raadplegen. 

De behaarde rupsen komen in mei, 
juni en juli voor in eikenbomen. 
Eikenbomen met eikenprocessierup-
sen zijn te herkennen aan de nesten 
op de stammen of dikkere takken: 
dichte spinsels van vervellinghuid-
jes met brandharen en uitwerpselen. 
De rups heeft microscopisch kleine 
brandharen op zijn rug. Bij direct 
contact met de rups worden deze 
als afweermechanisme afgeschoten. 
Daarnaast kunnen veel mensen in 
contact komen met de brandharen 
doordat deze uit de nesten van de 
eikenprocessierupsen waaien, met als 
gevolg huidklachten en in sommige 
gevallen oog- en luchtwegklachten.

C ontact vermijden
Inwoners moeten bij een bezoek aan 
een (natuur-) gebied met eikenproces-

sierupsen zorgen voor goede bedek-
king van de hals, armen en benen. 
Geadviseerd wordt niet op de grond 
te gaan zitten. Na aanraking van de 
rupsen is het beter niet te krabben of 
wrijven, maar de huid of ogen goed 
met water te spoelen. Bij ernstige 
klachten raadt de gemeente aan con-
tact op te nemen met een huisarts.

B estrijding
De gemeente bestrijdt de eikenpro-
cessierups in gemeentelijke bomen 
en particuliere bomen die direct aan 
de openbare weg staan. Zij vraagt 
inwoners melding te maken van de 
aanwezigheid van eikenprocessierup-
sen in deze bomen. Wanneer de rups 
aangetroffen wordt in eikenbomen 
op eigen terrein, raadt de gemeente 
aan deze niet zelf te bestrijden. Zij 
adviseert een deskundig bedrijf in 
te huren of advies te vragen aan de 
gemeente.
Voor melding en advies kunnen inwo-
ners contact opnemen met de dhr. 
T. van den Brink van de gemeente 
De Bilt tel (030) 228 96 24, e-mail 
brinkt@ debilt.nl. Verdere informatie 
over de eikenprocessierups is te vin-
den op de website van het Ministerie 
van Landbouw en Visserij, www.
minlnv.nl. Meer informatie over 
gezondheidsklachten is verkrijgbaar 

via de GGD Midden-Nederland, web-
site www.ggdmn.nl, telefoonnummer 
(030) 6086 086 of per e-mail mmk@
ggdmn.nl. 

Voor een nieuwbouwproject start 
bepalen de betrokken ondernemingen 
een route die bouwverkeer dient af 
te leggen. Van die straten worden 
foto’s gemaakt zodat de staat hier-
van is vastgelegd en veranderingen 
zichtbaar gemaakt kunnen worden. 
Door de gemeente De Bilt, Bemog 
P rojectontwikkeling en Koopmans 
Bouw werd overeengekomen dat het 
bouwverkeer de route via de J uliana-
laan en P rinsenlaan gebruikt om de 
bouwplaats te bereiken. De redactie 
van De Vierklank werd benaderd met 
het bericht dat van de afgesproken 
route met regelmaat wordt afgewe-
ken. Ook via de P rins Bernardlaan en 
Drakensteyn rijden vrachtwagens het 
bouwterrein op. 

Omwonenden
P aul van der Klomp en Rene van 
Eymeren informeerden De Vierklank 
over het niet daadkrachtig optreden 
van de gemeente en Bemog omtrent 
de door hen gemelde klachten. P aul 

van der Klomp: ‘Er wonen in deze 
wijk veel kleine kinderen die hier 
spelen maar die ook de verschillende 
speelplaatsen zelfstandig bezoeken. 
Het bouwverkeer dat door de Ber-
nardlaan en Drakensteyn rijdt maakt 
dat dat eigenlijk te gevaarlijk wordt. 
Wij willen voorkomen dat er onge-
lukken gebeuren. Wij denken dat we 
terecht klagen: er is een vastgestelde 
bouwroute en deze vrachtwagens 
zouden hier dus helemaal niet moeten 
rijden. Wij willen niet dat het tot een 
minimum beperkt wordt, wij wil-
len helemaal geen bouwverkeer door 
deze straten’. 

G emeente De B ilt
Wilco de Rooij van de gemeente De 
Bilt bevestigt telefonisch de route 
die door hen afgesproken is en die 
met bordjes aangegeven staat. Wel 
geeft hij aan dat in het begin de bord-
jes fout stonden, nu is dat al weer 
enige tijd hersteld. Wilco de Rooij: 
‘Een overeengekomen bouwroute is 

geen verplichting. Dit is gewoon geen 
100%  waterdicht systeem. Zo kan een 
navigatiesysteem een andere route 
aangeven of er kunnen voor bedrijven 
andere voor hen moverende redenen 
zijn om een afwijkende route te kie-
zen’. 

Projectontwikkelaar
Ed Bulder is projectontwikkelaar 
van Bemog P rojectontwikkeling. Hij 
bevestigt dat er klachten zijn binnen 
gekomen. Wel brengt hij gelijk enige 
nuance aan: ‘Er is bijvoorbeeld bij 
ons geklaagd over het feit dat er een 
betonmixe r over de P rins Bernardlaan 
reed. Dat kan, maar op dat tijdstip 
waren ze bij dit project niet bezig met 
beton. Niet al het verkeer dat er rijdt 
gaat naar onze bouwplaats. Er wordt 
in Maartensdijk op meerdere plekken 
gebouwd. We kunnen niet garande-
ren dat al het verkeer dat bestemd is 
voor Opgetogen de juiste route rijdt 
maar Koopmans wil zich daar wel 
hard voor maken. Daarom ook is er 

op 4 mei jongstleden nog een brief 
gestuurd naar de omwonenden waar-
in e.e.a. wordt uitgelegd en tevens 
wordt aangegeven hoe te handelen bij 
klachten’. 

Koopmans
De heer Steenbruggen (uitvoerder van 
Koopmans Bouw) is elke dag aanwe-
zig op de bouwplaats. In de brief die 
verstuurd is naar de omwonenden 
staat onder andere dat ze er alles aan 
zullen doen om afwijkingen van de 
vastgestelde route zoveel mogelijk 
te voorkomen. De vastgestelde route 
wordt ook bij inkoopgesprekken 
gemeld. ‘Maar het biedt geen garan-

tie dat ook uitsluitend deze route 
wordt gevolgd’, stelt de uitvoerder. 
‘Om onrust te voorkomen hebben we 
ook in de brief gemeld dat indien er 
klachten zijn deze het liefst gelijk te 
melden in de bouwkeet. Dan hebben 
we de mogelijkheid om er direct actie 
op te ondernemen. Ook hebben we 
aangegeven dat men contact op kan 
nemen met ons kantoor in Apeldoorn 
(tel. 055 5222341) . Na onze brief is 
er niemand bij ons geweest met een 
klacht, niet op de bouwplaats noch 
op ons kantoor. Het is dus jammer, 
dat men een en ander via de pers laat 
lopen’.

 De Vierklank 20 3 juni 2009

B ouwverkeer Opgetogen volgt niet 
altijd de bouwroute 

door Marijke Drieenhuizen

De bouwactiviteiten ten behoeve van het nieuwbouwproject Opgetogen op het voormalige tenniscomplex en 
de gemeentewerf in Maartensdijk zijn in de maand mei gestart. B ouwen leidt hoe dan ook altijd tot overlast. 

E r is extra verkeer voor de aanvoer van materialen en mensen en een bouwplaats brengt extra geluid met 
zich mee. De gemeente en B emog hebben daar met de buurtbewoners over gecommuniceerd. Toch verloopt 

niet alles op de afgesproken manier volgens enkele aanwonenden.

De projectontwikkelaar van ’Opgetogen’ zegt niet te kunnen garanderen dat 
al het bouwverkeer de juiste route rijdt, maar wil zich daar wel hard voor 
maken.

Het nest van de eikenprocessierups. 
I nmiddels is de rups ook in Maartens-
dijk gesignaleeerd. Arie van der V lies 
zag in het Pinksterweekeinde een 
‘ plak’ eikenprocessierupsen in een 
boom aan de westzijde van de Nach-
tegaallaan. De rupsen verplaatsen 
zich ' s nachts, op zoek naar voedsel, 
waarbij zij in lange stroken dicht bij 
elkaar voortkruipen. Overdag keren 
de rupsen terug naar hun nesten. De 
rupsen eten eikenbladeren, met als 
zichtbaar gevolg kaalgevreten eiken-
bomen.

E ikenprocessierups in De B ilt

'Naast de Buren'

Dorpsbistro 0346 - 218821

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Do.
11-6

Woe.
10-6

Vrij.
12-6

9,95

Do.
4-6

Woe.
3-6

Vrij.
5-6

9,95

Provençaalse Lamsschenkel
of

Pangarolletje 
met kruiden en spek

Eendenborstfilet 
met sinaasappelsaus

of

Op de huid gebakken zeebaarsfilet

Donderdag & Vrijdag gratis thuis-
bezorgen van uw boodschappen

Kijk voor actuele aanbiedingen op www.c1000.nl/dezeeuw

5,98
kilo van 7,68 voor

Varkensrollade

Cafetaria de Gram
Kerkdijk 3, Westbroek, Tel. 0346-281380

20 jaar

Actie
Bij besteding van iedere 
€ 10,- (geen sigaretten), gratis
ijsshuffle in de smaken 

shuffle crunch of shuffle 
vers fruit!

VVD op de bres voor
lokale ondernemers

De VVD wil door zogenaamde opknipacties kleinere lokale bedrijven de 
kans te bieden mee te doen met niet-Europese aanbestedingen binnen de 
gemeente. Het gaat daarbij om werken, leveringen en diensten. De partij 
heeft het college naar de mogelijkheden daarvan gevraagd. Wethouder 
Kamminga antwoordt dat dit al gebeurt als het de prijs/ kwaliteitsverhou-
ding ten goede komt. De wethouder stelt dat kleine lokale bedrijven bij het 
laagste drempelbedrag grote kans maken, omdat dit het meeste voorkomt. 
De gemeente maakt nu al waar mogelijk gebruik van lokale bedrijven. Als 
voorbeeld noemt de wethouder onderhoudscontracten voor rioleringswerk-
zaamheden en groenbeheer, werk aan sportvelden, rooien van bomen.

De in de Nota Aanbestedingsbeleid genoemde enkelvoudige onderhandse 
aanbestedingen en meervoudige onderhandse aanbesteding kunnen na 
selectie legaal ook bij lokale bedrijven worden ingezet. Voor het college 
is echter de prijs/ kwaliteitverhouding doorslaggevend. Het gaat dan over 
projecten tussen de 30.000 en 600.000 euro uit het Investeringsplan. Bij 
leveringen en diensten gaat het om bedragen tussen de 30.000 en 100.000 
euro. Voorbeelden daarvan zijn: onderhoud gebouwen, aanschaf materialen, 
drukwerk, groenonderhoud. Het college deelt de mening van de VVD dat 
de huidige financieel-economische crisis een situatie creë ert waarin meer 
uitzonderingsgevallen kunnen voorkomen. Die moeten echter wel passen 
binnen het uitzonderingsbeleid.[ GG]




