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Het agendapunt Verklaring van geen bedenkingen zonnepark Kon. Wilhelminaweg kon na negen insprekers en de behandeling van het punt in
eerste termijn door de commissie vanwege het late tijdstip niet worden
afgerond. De vergadering is geschorst tot dinsdag 19 januari en begint
dan met de eerste termijn van het college.

De commissie Openbare Ruimte besprak 14 januari digitaal de ontwikkeling van het gebied rond
het H,F, Wittecentrum en de Marie Curieweg 1 in De Bilt. De gemeenteraad wordt op 28 januari
voorgesteld in te stemmen met de Ruimtelijke randvoorwaarden voor herontwikkeling van dit
gebied en de ruimtelijke randvoorwaarden daarvoor vast te stellen.
Met dit voorstel willen B en W
bijna 70% woningen in de betaalbare huur realiseren. Het college
geeft met het plangebied een stevige impuls aan het gemeentelijk
woningaanbod. De gemeenteraad
nam op 30 maart 2017 een motie
aan over de ontwikkeling van sociale woningbouw in het gebied
rondom het H.F. Wittecentrum. Op
18 mei 2017 nam de raad een motie aan om als onderdeel van deze
ontwikkeling de mogelijkheden
voor de huidige sporthal te onderzoeken. Dit heeft op 13 maart 2018
geleid tot een besluit van het college tot sloop/nieuwbouw van deze
sporthal. Daarna startte de stedenbouwkundige planvorming met een
uitgebreid participatietraject met de
buurt. Op 27 oktober 2020 werd het
concept plan aan omwonenden gepresenteerd.

Inspraak
In de commissievergadering maakte
Alfred Folkeringa gebruik van het
spreekrecht. Hij is voorzitter van de
Belangenvereniging Weltevreden,
die 209 huishoudens vertegenwoordigt. Hij begon zijn bijdrage met:
‘Wij zijn boos, verdrietig, teleurgesteld en gefrustreerd.’ Hij stelt dat de
bewoners zich niet serieus genomen
voelen in dit traject. ‘Wij willen vertrouwen in participatie behouden,
maar cynisme wint enig terrein.’
Folkeringa vertelt dat de bewoners
in 2018 een vijftal typen woningen
gepresenteerd kregen. ‘Op één na
waren dit allemaal woningen bestaande uit twee lagen al dan niet
met een kap. De vijfde suggestie was
een 4-laags appartementengebouw.
Tevens stelde de projectleider dat de
opdracht was om tenminste 90 woningen op deze bouwlocatie te rea-

Het gymnastieklokaal aan de Marie Curieweg 1 De Bilt.
liseren. Over de getoonde type woningen zei de projectleider dat wat
we zagen suggesties waren. Maar
als 4 van de 5 suggesties woningen
betreft van twee lagen waarvan een
met een kap, welke suggestie wordt
er dan gewekt. Als je meermalen het
aantal van 90 woningen benoemt,
ook in de tafelgesprekken achteraf,
welke suggestie wek je dan. Wat wel
waar is, dat de uitkomsten tijdens
de tafelgesprekken unaniem waren
over het type woningen en het aantal
te bouwen woningen. Dat blijkt uit
de verslaglegging. De uitgangspunten waren geen hoogbouw, 2-laags
eventueel met een kap. met een
optie aan de Biltse Rading 3-laags
te bouwen. Het aantal van 90 woningen, plus de sporthal en het HF
Wittecentrum op deze locatie is fors,
maar acceptabel als het er niet meer
zouden worden.’

treinvaart werden bijgesproken
over nieuwe plannen. ‘Er komt een
torenﬂat van 8 of 9 lagen. Er komen 4 appartementenblokken van 3
en 4 lagen en er komt een plein dat
als parkeeroverloop moet dienen
bij grote evenementen in het HF
Wittecentrum. Hoezo participatie,
hoezo wensen en ideeën ophalen
uit de wijk. Was er überhaupt geluisterd naar de bewoners en als er
was geluisterd hoe kan dan dit plan
voorliggen. Op de verontwaardigde
reacties van de bewoners reageerde
de projectleider, ik heb duidelijk
verteld wat we lieten zien niet waar
was. Als er suggesties worden gewekt, zeker vanuit de overheid, dan
wekt dat ook verwachtingen. In de
tafelgesprekken die daarna werden
gevoerd hebben de bewoners hun
wensen en ideeën kenbaar gemaakt
met medewerkers van de gemeente
en voorgesteld om de 3-laags appartementen recht tegenover de
huidige bebouwing te verlagen tot
2 lagen met een kap en het woningverlies op te vangen door de torenﬂat te verhogen naar 10 verdiepingen.’
Afspraken
‘Na anderhalf jaar kregen we een
aangepast plan gepresenteerd. We
hebben enkele harde randvoorwaarden geformuleerd om het plan voor
wat betreft de bewoners gedragen
te krijgen. De woonblokken aan
de Alfred Nobellaan en het Henri
Dunantplein willen we verlagen tot
2 lagen met een kap. Dit geldt ze-

Een impressie van de omstreden ﬂat.
vastgestelde kaders. In de uitgangspuntennotitie 2018 stond dat sprake
moet zijn van een sluitende grondexploitatie en spreiding van sociale
woningbouw over de gemeente. Dit
plan bevindt zich in een wijk die is
omsloten door koopwoningen, dus
is het goed hier sociale en midden
huur aan toe te voegen. Daarmee
ontstaat een inclusieve wijk die
ook sociaal draagvlak heeft. Hoger
bouwen waar dat stedenbouwkundig kan, stond ook in de notitie en
dit is de plek in de gemeente met
de hoogste gebouwen die wij hier
hebben. Ook past het plan bij de
behoefte van de Biltse woningzoekende, de geconstateerde behoefte
aan appartementen, de instroommogelijkheden voor starters en de
doorstroommogelijkheden
voor

ker voor het Henri Dunantplein in
verband met de rechtstreekse zichtlijnen op de bestaande bebouwing.
De huidige verhouding sociale
huur met middenhuur en koop bedraagt nu 54%. Om een betere mix
te hebben willen we dat verlagen
naar een acceptabel percentage. We
begrijpen dat u een volkshuisves- De brandweerpost in het Nobeltelijk doel heeft na te streven. De kwartier maakt onderdeel uit van
torenﬂats willen we gebouwd zien het project.
aan de rand van het Nobelkwartier
advertentie
in de lijn van deze ﬂats. Daarnaast
willen we heldere afspraken maken
WIJNEN
over het niveau van participatie en
&
serieus genomen worden.’

Behoefte
Na de inspreker gingen de commissieleden in op de plannen die door
portefeuillehouder wethouder Dolf
Smolenaers werden toegelicht. ‘Het
voorstel geeft een stevige impuls
aan het gemeentelijk woningaanLuisteren
bod met 108 woningen, waarvan
Folkeringa zegt dat na jaren stilte maar liefst 70% in de betaalbare
de bewoners met 79 sheets in snel- huur. Dat is binnen de door de raad

ouderen.’ De wethouder kan begrip opbrengen en meevoelen met
mensen die een verandering in de
directe leefomgeving moeten meemaken en dit te ver vinden gaan.
’We zouden in staat moeten zijn om
argumenten met elkaar te wisselen
zonder te insinueren dat mensen
hun werk niet kunnen doen of zelfs
persoonlijk te beschadigen.’
Participatie
Smolenaers zegt dat dit plan wel
degelijk op een fundamenteel aantal punten is aangepast op basis van
bewonersparticipatie. Hij noemt de
situering van het parkeren. ‘Het HF
Wittecentrum heeft af en toe grote
manifestaties zoals beurzen,

Lees verder op pagina 3
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Online nieuwjaarsborrel
VVD De Bilt

‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

Op 29 januari van 17.00 tot
19.00 uur is er een online
nieuwjaarsborrel van de VVD
De Bilt. Naast speeches van de
voorzitter, wethouder en fractievoorzitter, is er ook tijd om
elkaar individueel te spreken in
breakout sessies. De zoomlink
is te vinden op www.debilt.
vvd.nl.

voor Maartensdijk en Omstreken
Als het gaat om een perfect verzorgde begrafenis
of crematie voor alle gezindten
Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren
Gespecialiseerd in: Thuis opbaren * Bloemwerk * Grafmonumenten
Vooruitregeling/Wilsbeschikking Uitvaart

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

Voor directe hulp zijn wij dag en nacht bereikbaar

Afhaalbieb
Bilthoven
Pr. Centrumkerk
24/01 • 10.30u - Dr. Nienke Vos
Aanmelden via kerkelijkbureau@
pgbbilthoven.nl
Pr. Gem. Zuiderkapel
24/01 • 09.30u - Prop. A. van Dalen
24/01 • 18.30u - Ds. G.H. Vlijm
Woudkapel
24/01 • 10.30u - Live Stream-dienst met
gastpredikant Claartje Kruijff
Zie www.woudkapel.nl

Lekker lezen tijdens de lockdown kan met de Afhaalbieb.
Bibliotheekleden kunnen via
de Bibliotheek Wise app of de
website www.ideacultuur.nl de
boeken vooraf reserveren en
ophalen tijdens de openingstijden van de Bibliotheek. Kijk op
www.ideacultuur.nl/reserveren.
Mocht u problemen ondervinden bij het reserveren neem dan
contact op via 085 8222777.

Evangelische Gemeenschap,
Zuiderkapel, Boslaan 3 Bilthoven
24/01 • 14.00u - de heer Theo van Duin

Tel. 035 - 577 12 82

Charles Weddepohllaan 32 - 3739 LE Hollandsche Rading

Parel Promotie
ontwerp+print+druk

Uw lokale
drukwerkspecialist

Jacobus

Heteren
26 maart 1944

Protestante Wijkgemeente
Oosterlichtkerk
24/01 • 10.00u - Ds. S. Verwijs
Alleen online

De uitvaart heeft in besloten kring plaatsgevonden
in crematorium Den en Rust te Bilthoven.

R.K. St. Michaelkerk
24/01 • 10.30u - Gebedsviering:
W. Eurlings + I. Elsevier
Reserveren via www.marthamaria.nl/
vieringen

Correspondentie: Larikslaan 14 - 3723 XZ Bilthoven

Het Meldpunt

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
24/01 • 10.00u - Geen dienst
Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan
(Groenekanseweg 66)
24/01 • 15.30u - Ds. G.H. Kruijmer
Herst. Herv. Kerk Groenekan
(Groenekanseweg 66)
24/01 • 10.00u - Ds. R.P. van Rooijen
24/01 • 18.30u - Ds. A. Meuleman

Een dun vliesje ijs op de vijver van het Biltse Meertje in Bilthoven levert
bijzonder beeld op. (foto Greja Drost)

Overlijden melden?
0346 - 28 17 11

Voorheen

Voor een waardige begrafenis met
aandacht voor persoonlijke wensen
en een eerlijk tarief

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk
24/01 • 10.00u +18.30u Ds. A. J. Speksnijder
PKN - Ontmoetingskerk
24/01 • 09.30u - Ds. P. Vellekoop
Aanmelden via aanmelden@
pknmaartensdijk.nl
St. Maartenskerk
24/01 • 10.30u - Eucharistieviering
Pastor J. Wissink
Reserveren via corona-vieringensm@
marthamaria.nl
Westbroek
Ned. Ger. Kerk
24/01 • 10.00u - Ds. F.M. Schneider
24/01 • 18.30u - Ds. G.J. Lakerveld
PKN - Herv. Kerk
24/01 • 10.00u - Ds. A.D. Goyert
24/01 • 18.30u - Ds. M. van der Zwan

Utrecht
12 januari 2021

Tineke van der Burg
Gerda van der Burg en Pierre Noordeloos
Ton en Lisbeth Bulte

De Bilt
Protestante Wijkgemeente Dorpskerk
24/01 • 10.00u - ds. H.E. Dankers
Alles alleen online

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk
24/01 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
24/01 • 18.30u - Ds. P.H. van Trigt
Besloten karakter en digitaal via
kerkomroep.nl.

Gemis en liefde zijn tijdloos

Jacques Bulte

Ger. Kerk (wijkgemeente
d’Amandelboom)
Voorlopig geen diensten.

Hollandsche Rading
PKN - Kapel
24/01 • 09.30 uur - Samendienst in en met
Ontmoetingskerk Maartensdijk
Aanmelden via aanmelden@
pknmaartensdijk.nl

Ik steek een kaarsje aan,
omdat vandaag veel waarde heeft.
Om er bewust bij stil te staan,
wat een mooi mens er heeft geleefd.

Groenekan • 0346-211215
www.parelpromotie.nl

Dun vliesje

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
24/01 • 10.30u - Gebedsviering:
R. Grotenhuis
Vieringen zijn online, zonder kerkgangers.
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Wij verzorgen alleen begrafenissen

Sinds 1 januari 2021 is Het Meldpunt Vrijwilligerswerk een onderdeel
van Mens De Bilt en gaat het verder onder de naam Het Meldpunt. Het
bestuur (Roeli Olthof en Carry Zoutman) is gestopt en er zijn twee coördinatoren gevonden: Corrie Lucassen en Djouke Reitsma. Zij waren
al betrokken bij Het Meldpunt als telefonistes. Zij gaan nu bij Mens het
Meldpunt voortzetten.
Het Meldpunt blijft vervoer regelen voor mensen in de gemeente De
Bilt die geen eigen vervoer hebben en niet met het openbaar vervoer
kunnen. De telefonistes hebben werkplek gevonden op de Molenkamp
60 in De Bilt.
Het Meldpunt is
bereikbaar
van
maandag t/m vrijdag van 14.00 tot
17.00 uur: tel 030
2287799 of email
meldpunt@mensdebilt.nl. I.v.m. de
corona-epidemie
wordt er nu niet
gereden.

Wij zijn dag en nacht bereikbaar

Meer informatie of ons gratis ’laatste wensen’ boekje aanvragen?
Ga naar

www.kvanasselt.nl of bel naar 06 - 15 45 11 30.

Bezoek onze nieuwe vestiging Adres:
Dorpsweg 76/78 in Maartensdijk
kvanasselt.nl
Openingstijden: Wo. 14.00 - 17.00 uur en za. 10.30 - 14.00uur

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

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

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

GRAVEN

De uitvaart zoals ú het wilt. Passend.

|

URNENGRAVEN

|

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

URNENMUUR

Koop Geersing | uitvaartverzorger
0 6 - 1 0 2 7 5 5 8 5 (dag en nacht bereikbaar) .
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Serie over doodgaan met
rondleiding op Den en Rust
door Henk van de Bunt
Als iemand doodgaat, is dat heel verdrietig. Er gebeurt heel veel in korte tijd, en kinderen
hebben daar vaak veel vragen over. In de nieuwe vierdelige Klokhuisserie over dood en
afscheid gaat presentatrice Eva Cleven op zoek naar antwoorden, en praat ze met
kinderen die een sterfgeval hebben meegemaakt.
De serie start volgende week; Nadia Najib vertelt daarin over haar
rol als uitvaartverzorger en wat er
zoal komt kijken bij afscheid nemen van een dierbare. Daarnaast
is er ook een rondleiding over de
natuurbegraafplaats Den en Rust.
Den en Rust
TV-programma Klokhuis heeft
een 4-delige serie gemaakt over
dood en afscheid. Er is aandacht
voor de dood, het afscheid, begra-

ven, cremeren en voor rouw. Voor
deze serie zijn opnames gemaakt
bij crematorium en begraafplaats
Den en Rust in Bilthoven. ‘Het
was een enorme eer om de programmamakers bij onze locatie te
ontvangen’, vertelt uitvaartverzorger Nadia Gandon-Najib. ‘In mijn
dagelijkse werk zie ik dat het voor
volwassenen niet altijd makkelijk
is om de dood en de invulling van
een afscheid met hun kinderen te
bespreken. Ik denk dat deze serie

van Klokhuis zowel de kinderen
als hun omgeving enorm kan helpen. En dat het de drempel naar
de dood hopelijk iets zal verlagen.
Want hoe verdrietig het ook is, de
dood hoort bij het leven helaas’.
Dood en Afscheid
In de serie worden de verschillende stappen in het proces van dood
en afscheid doorlopen. Gestart
wordt met de vraag: ‘Wat is dood
eigenlijk en wat gebeurt er in je
lichaam’? In de eerste aflevering
bezoekt Eva een mortuarium en
vertellen kinderen over hun ervaring met een dood lichaam. Is het
eng om een dood iemand te zien
en aan te raken? Ook is er aandacht voor wat de dood betekent
in verschillende culturen, zoals de
Surinaamse en Islamitische. En
waar je naartoe gaat als je dood
bent. In de volgende afleveringen staat hoe je afscheid neemt
centraal. Voor de begrafenis of
de crematie wordt iemand opgebaard. Hoe gaat dat in z’n werk?
Een deskundige geeft aan hoe belangrijk afscheid nemen is voor
het rouwproces. Hoe is het om als
kind een bijdrage te leveren aan
een begrafenis of crematie?

Presentatrice Eva samen met Olivia. In de serie van Klokhuis speelt De uitzendingen zijn vanaf 21 jaOlivia op haar viool bij het graf van haar moeder, net zoals ze dat 3 jaar nuari, vier donderdagen om 18.40
uur op NPO Zapp.
geleden deed in de aula van Den en Rust.
advertentie

‘Wij staan altijd voor u klaar.’
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Vervolg van pagina 1
waar de wijk veel last van heeft. Wat we gedaan hebben was niet
gebeurd zonder de inbreng van de wijk. Bezoekers voor het HF Wittecentrum rijden binnen op de rotonde bij de Asserweg en kunnen
maar een kant op. Ze parkeren aan de Biltse Rading en komen de
wijk niet meer in. Wat nu het groene buurtplein is, was eerst overloopterrein voor parkeren. Ik heb na iedere participatiebijeenkomst
de plannen fundamenteel zien veranderen. Het hoogste gebouw
komt aan de rand van de wijk. De inpassing van de sporthal zagen
bewoners als een doos. Die is nu aangepast met een aantal woningen
en komt er mooier uit te zien dan nu. Zoveel mogelijk groen was een
andere wens en ook daar zijn stappen voor gezet. Waar deels aan
tegemoet is gekomen is de bouwhoogte in de wijk.’
Passend
‘Niet tegemoetgekomen is aan de wens van mensen die graag lagere
woningen wilden. Maar waar onze bewoners de meeste behoefte aan
hebben is niet meer grondgebonden woningen. De raad vroeg eerst
in een motie 100% sociale woningbouw. Die motie werd uiteindelijk bouw hier sociale woningen zonder percentages te noemen. De
buurt wilde een mix hebben. Als ieder participatietraject door de
raad of de commissie als mislukt wordt gekwalificeerd en een deel
van de omwonenden het oneens is met het eindresultaat, wat voor
boodschap wordt daarmee uitgezonden’, vraagt de wethouder zich
af. ‘Waarom zouden we minder woningen bouwen als het stedenbouwkundig, verkeerstechnisch en qua parkeren past. De woningen
die zijn toegevoegd ten opzichte van het plan uit 2019 zitten vast
aan de sporthal. In dat plan stond er nog een veel grotere sporthal.
Daarmee wordt tegemoetgekomen aan de wensen van de buurt om
niet tegen een grote doos te hoeven kijken. Dat wordt nu uitzicht op
mooie woningen.’
Oordeel
‘Als de gemeenteraad dit voorstel aanneemt zal de brandweerpost
niet terugkomen in het plangebied, maar pas worden verwijderd op
het moment dat er een nieuwe brandweerpost is. De garageboxen
blijven als gevolg van verschillende onderzoeken staan. Schetsontwerpen die bij voorlichtingsbijeenkomsten gebruikt zijn dienden
voor verduidelijking, maar hadden geen status. De verkeersdruk
neemt toe maar past binnen de verkeersintensiteit. De wethouder
vindt het goed om in gesprek te gaan. Een maand uitstel was om
te kijken of er ruimte in het plan was, zonder de oorspronkelijke
uitgangspunten daarmee geweld aan te doen. Er is een aantal aanpassingen gedaan en een extra avond georganiseerd.’ De wethouder
zegt alle opmerkingen of kwalificaties over participatie van de commissieleden aan zich voorbij te gaan maar wil wel meegeven dat een
oordeel klaar hebben voordat er antwoord op vragen is gegeven eigenlijk niet passend is. ‘Ik zou wel willen vragen om in het vervolg
de antwoorden af te wachten.’
Commissievoorzitter Krischan Hagedoorn dankt de wethouder voor
de uitgebreide verantwoording. Het moet hem wel van het hart dat
een heleboel van de antwoorden die de wethouder gegeven heeft
terug te lezen zijn in de stukken.

Onder de regenboog

Nadia en Sanne van Tap DELA

Regen en zon leidt tot prachtige regenbogen. Woesndag 13 januari lag
de Michaelkerk midden onder de boog. (foto Nils Wetzel)

advertentie

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

Tap

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

www

Alleen donderdag

Ze zijn er weer!!!

De aller lekkerste
Tarocco uit Sicilië

Alle rauwkostsalades
en stamppotten

Ze hebben het hoogste
vitamine C- en kaliumgehalte van alle sinaasappels,
voornamelijk vanwege de
vruchtbare grond
rondom de etna….

€ 0,90

Per 100 gram

Donderdag, vrijdag
en zaterdag
hebben we weer een
groot assortiment
met voorgerechten en
luxe hoofdgerechten.

Kom proeven…!!!!

Heerlijke

Bredase
spruitjes
500 gram
€ 0,99
Mooie verse

Venkel

Van onze patissier

Van onze bakker

Vis, Vlees en Vegetarisch

Notenafdeling:

Desem
Toscaans donker

Bloedsinaasappel
taart

Nu

Nu

€ 2,99

Superfoodmix en
Cranberry mix

Maartensdijkertje

Nu 2 bakken

Nu

Desem-Rozijnenbrood

€ 7,98

€ 1,99

500 gram

€ 3,49

€ 2,49

Pasta

met truffel en paddenstoelen

100 gram

Moussaka

€ 1,59

Witlof
ham - kaas schotel

€ 1,29

100 gram

25
01

26
01

€ 5,95
per portie

Extra fijn gesneden

Boterkoek

€ 2,99

Aanbiedingen met een * geldig op donderdag 21, vrijdag 22 en zaterdag 23 januari.

100 gram

27
01

€ 15,95 Hete bliksem

Onze bekende
Nu

Vers van de traiteur

€ 1,49

Boerenkool

250 gram

€ 1,49

Gieserwildeman

Stoofperen

Heel kilo

OPENINGSTIJDEN
Maandag t/m donderdag

08.00 - 18.00 uur

Maertensplein 21a
3738 GM Maartensdijk

Vrijdag

08.00 - 20.00 uur

0346 - 211330

Zaterdag

08.00 - 16.00 uur

info@agf-landwaart.nl

Zondag

Gesloten

www.landwaartculinair.nl

Reclame geldig vanaf
donderdag 21 januari
t/m woensdag 27 januari

VOORDEEL HELE WEEK

DONDERDAG

Diverse vleeswaren

voor
maar

100
GRAM

0.

99

(minimaal 10 soorten)

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procureurrollade

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

tijden!
ste openings
Aangepa
Extra
donderdag
voordeel:

Kiprollade

1
KILO

Dikke riblap

500
GRAM

6.98

Speklapjes naturel
of gekruid

500
GRAM

6.98

SALADE TRIO

10.-

Filet Americain
Pulled Chicken
Eiersalade

Cheeseburgers

4
VOOR

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

1000 gram kipdijfilet
1000 gram gehakt
5 verse hamburgers

Alle vlugklaar

SAMEN
VOOR

25.-

Vrijdag en zaterdag voordeel
CARPACCIO ROLLETJES

VLEESWAREN TRIO

Gebakken boterhamworst
Gebraden runderrollade
3 x 100
Beenham
GRAM

VLEESPAKKET

BESTAANDE UIT:

12.50

Hamburgers, rundervinken,
slavinken, gehaktstaven

4 +1
GRATIS

3 x 100
GRAM

GRATIS

4.98

WOENSDAG GEHAKTDAG

Half om half gehakt
Rundergehakt
Gekruid gehakt

1 Kg. | 6.48
1 Kg. | 7.48
1 Kg. | 7.48

KAAS

3 +1

5.98

STOMPETOREN BELEGEN

Maertensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk | Tel (0346) 213070

500
GRAM

6.25

Volg ons ook via
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Participatietraject woningbouw
voormalig politiebureau
door Henk van de Bunt
De gemeente De Bilt heeft net als veel andere plekken in Nederland te maken met zeer veel
woningzoekenden. Zowel jongeren als senioren en andere speciﬁeke bewonersgroepen
hebben behoefte aan woningen in de sociale en middeldure huur en koop.
De ontwikkelcombinatie Leyenseweg Bilthoven B.V., bestaande uit
Aalberts Ontwikkeling en DID
Vastgoedontwikkeling, heeft het
voormalige politiekantoor aangekocht met als doel om op de locatie
woningbouw te realiseren. De gemeente De Bilt ziet bij dit initiatief
kansen om ook het naastgelegen
volkstuinencomplex te betrekken in deze gebiedsontwikkeling,
waardoor het plangebied groter
wordt en er meer mogelijkheden
ontstaan om een kwalitatief beter
plan te maken met een groter woningbouwprogramma. De volkstuingebruikers verzetten zich in
meerderheid hiertegen.
Locatie
De locatie van het voormalige politiebureau en de volkstuinen wordt
aan de noordkant begrensd door
het spoor en aan de westkant door
de brandweerkazerne. Direct aan
de oostkant grenst het terrein aan
de woonwijk Vogelzang en aan de
zuidkant ligt aan de andere kant van
de Leyenseweg de nieuwe woonwijk. De woningbouwplannen op de
locatie van het politiebureau en de
volkstuinen bieden de kans om iets
aan het woningtekort te doen. Minimaal 30% van de woningen komt in
het sociale segment, 10 tot 32% in
het middeldure huursegment en het
overige deel zal beschikbaar komen
voor het vrije sector segment.

de volkstuinen in tact en was de
bebouwing beperkt tot ongeveer
10 laagbouw woningen. Diezelfde
avond werd bij handopsteking alleen onder de aanwezige buurtbewoners gevraagd of er mensen in
het participatieteam wilden deelnemen. Een participatietraject van
enkele maanden is toen gestart en
ondanks corona gingen de bijeenkomsten met gemeente, woningbouwcorporatie, projectontwikkelaars en participanten steeds door
al dan niet online. Na iedere bijeenkomst hebben de participanten
hun terugkoppeling schriftelijk gegeven en steeds hun grote zorgen
over de buitenproportionele plannen geuit. Deze zorgen gingen ook
over verkeersoverlast, aantasting
van het dorpsgezicht en het weghalen van de bestaande hoge bomen
en aantasting van biodiversiteit en
habitat van beschermde fauna’.
Meedenken
De omwonenden zijn volgens
de groep bereid om mee te denken over wat er moet komen op
de plek van het voormalige politiebureau. De wens vanuit de gemeente dat er ook deels sociale
huurbouw moest komen is voor
de omwonenden geen bezwaar.
Ook de wens van de gemeente om
er appartementen te realiseren is
geen probleem voor participanten
en betrokken omwonenden zolang

lijke woningen kunnen namelijk
ook appartementen gerealiseerd
worden, geen aantasting van het
waardevolle groen en geen toenemende verkeersdrukte; dus met
andere woorden niet teveel nieuwe woningen. In architectonisch
opzicht willen alle participanten
eensgezind dat het project aansluiting heeft op de buurt Vogelzang/Spoorlaan/Rogier van der
Weydenlaan en handhaving van
het dorpsgezicht. In de wijk zijn
veel woningen recent aangekocht
door veelal jongere gezinnen die
alleen deze visie openbaar konden
vinden. De participanten denken
dat het met hun uitgangspunten
mogelijk moet zijn om tot overeenstemming te komen met de
gemeente en projectontwikkelaar
en roepen hen op hier serieus op
in te gaan’.
Voorstel
Het is volgens de participanten
al even stil rondom het participatietraject en de vraag of zij en de
omwonenden zich straks kunnen
vinden in het uiteindelijke voorstel wordt steeds nijpender. Ondanks dat het participatieteam in
de vele overleggen haar uitgangspunten heeft aangegeven en altijd
schriftelijk heeft bevestigd is dat
nog niet terug te zien in de reeds
gepresenteerde voorstellen. Participanten willen niets liever dan

Een deel van de Leijensetuin-groep voor het voormalig politiebureau aan
de Leijenseweg te Bilthoven.
ren op de scholen in de gemeente,
het personeel in zorgcentra of de
werknemers in onze winkels hier
geen woning kunnen vinden. Voor
lagere en middeninkomens wordt
onze gemeente ondertussen langzaam onbetaalbaar. Dat willen we
niet laten gebeuren.
De locatie Leyensetuin moet aan
deze woningbouwopgave natuurlijk ook haar steentje bijdragen,
net als andere locaties in de gemeente. Wij vragen omwonenden
altijd om mee te denken met onze
bouwplannen. Daar worden onze
projecten ook echt beter van. De
wensen van de buurt zijn belangrijk. Maar participeren betekent
niet dat alle inbreng kan worden

gehonoreerd. Ook is het niet zo dat
omwonenden de beslissende stem
hebben in wat voor soort woningen er komen, daarin wordt altijd
een belangenafweging gemaakt
waarin we als gemeente ook breder moeten kijken dan het buurtbelang alleen en andere gezichtspunten moeten meenemen.
Wij zijn in februari 2020 een
open en intensief participatietraject voor deze locatie gestart. Van
alle bijeenkomsten wordt verslag
gemaakt en alle informatie wordt
gedeeld op leyenseweg.info. Na de
laatste bijeenkomst van eind november, staat er voor februari weer
een bijeenkomst op de agenda’.

Mensen die afval en zo laten zwerven
bij de glasbak ook nog vaak scherven
tonen maar weinig fatsoen
want dat moet je niet doen
omdat het een buurt gaat bederven
Guus Geebel

Limerick

Autodiefstal afgenomen
Vanuit de website Autoverzekering.nl houdt men alles bij wat er
in Nederland gaande is wat betreft het onderwerp auto’s, ook in
De Bilt. In de afgelopen 5 jaar is het aantal autodiefstallen in De
Bilt ﬂink afgenomen. Vergeleken met 2016 zijn er vorig jaar 33
procent minder auto’s gestolen.
Als het aankomt op autodiefstallen, lijkt De Bilt de afgelopen jaren
een stuk veiliger te zijn geworden. 5 jaar geleden werden in de eerste
9 maanden van het jaar nog 15 auto’s gestolen, maar dat is in 2020
gedaald tot 10 auto’s. Sinds 2016 daalde het aantal diefstallen ieder
jaar, tot 8 in 2019, alleen in 2020 is het aantal weer opgelopen. Dit
concludeert vergelijkingssite Autoverzekering.nl op basis van data
van de Politie.
Een overzicht van de Leyensetuin. (foto gemeente De Bilt)
Participatie
Esther Strijbos is een van de leden
van de Participatiegroep; namens
de groep blikt zij op het voorbije
jaar van overleg terug: ‘Bij de eerste bijeenkomst in februari 2020,
georganiseerd door gemeente en
projectontwikkelaars, was het voor
veel omwonenden fors schrikken;
op het voormalig politieterrein,
waar geen bouwbestemming op zit,
wil men extreem veel woningen/
appartementen-hoogbouw neerzetten en ook nog eens de bestaande
moestuinen opofferen. Niet iedereen was tegen woningen; echter,
bij alle bekende plannen bleven

de bouw niet te massaal en te hoog
wordt. De zorg bij betrokkenen zit
hem wel in de hoogte van de appartementengebouwen, waardoor
het dorpse en groene karakter van
de buurt dreigt verloren te gaan,
de verkeersdruk, die het met zich
mee brengt bij een toch al gevaarlijke rotonde naast het verloren
gaan van het bestaande groen, het
uitzicht, de geluidsoverlast en de
(beschermde) diersoorten: ‘De
wens van de participanten is geen
hoogbouw, maar woningen met
een nokhoogte van maximaal 9
meter, zoals de hoogte van woningen direct in de buurt. In derge-

er samen met de gemeente en ontwikkelaars een gezamenlijk succes
van te maken. De komende weken
moet blijken of dat lukt.
Gemeente
Een woordvoerder van de gemeente De Bilt reageert: ‘De druk
op de huizenmarkt is groot in De
Bilt. Voor de middengroepen en
met name jongvolwassenen, is
het enorm moeilijk een woning
te vinden. Middeldure huur en
goedkopere koopwoningen zijn
er nauwelijks en voor een sociale
huurwoning is een wachtlijst van
twaalf jaar. Het betekent dat lera-

Positief
Het dalende aantal autodiefstallen is positief nieuws voor
iedereen met een auto in De
Bilt. Een vermindering van het
aantal diefstallen leidt namelijk
tot een verlaging van de autoverzekeringspremie. Hoe kleiner de kans dat een auto wordt
gestolen in een bepaalde regio,
hoe minder risico verzekeraars
toekennen aan deze regio. Door
deze manier van risicobepaling
kan dezelfde auto in De Bilt
veel goedkoper zijn om te verzekeren dan in Utrecht, waar
jaarlijks veel meer auto’s worden gestolen.

advertentie

Louis Widmer:
• Remederm intensieve verzorging
voor de droge huid
• Remederm dry skin assortiment
is hypoallergeen en geschikt voor
baby s, kinderen en ouderen.
BIJ AANKOOP VAN
EEN REMEDERM
DRY SKIN PRODUCT

EEN TRENDY

COFFEE-TOGO BEKER
C A D E AU

Elektrotechnisch
Installatieburo

van Woudenberg b.v.

Krachtinstallaties
Lichtinstallaties

SKISLOF

Beveiliging

gevuld met kersen,
zwitserse room en merinque

Telefooninstallaties

€ 7,95
KAISERBROODJES
3 + 1 GRATIS

Computernetwerken

nu

Dorpsweg 156 3738 CK Maartensdijk
Tel. 0346 - 211 338
info@vanwoudenbergelektro.nl
Linnerie

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum

ANNELIES

BEDDEN | SLAAP EXPERIENCE LOODS

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

DE NACHT BEPAALT UW DAG

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

E

K

O

O

P

Maertensplein 3,
Maartensdijk

T

Hoekappartement
met tuin, berging
en carport.

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum

tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com

WINKEL

RADING 46 A
1231 KB LOOSDRECHT
T 035 582 36 68

SLAAP EXPERIENCE LOODS

(OPEN OP AFSPRAAK)
NIEUW-LOOSDRECHTSEDIJK 106
1231 LB LOOSDRECHT

AVEK
TOTA
A
DEAL L
ER

LINNERIEANNELIES.NL

Vraagprijs:
€ 439.000,- k.k.
Kijk op www.kvdwmakelaardij.nl voor meer informatie
of bel 0346-281444 / 06-36142989

Bij Aeres VMBO Maartensdijk:
■ NIEUWE KEUKENS
■ KEUKENRENOVATIE
■ KAMER EN SUITE
■ RADIATORBETIMMERINGEN

OOG

■ (INLOOP-) KASTEN

voor detail
EN UW WENSEN

■ KANTOOR- EN
WINKELINRICHTINGEN
■ TAFELS

De Paardenklas!
www.aeresvmbo-maartensdijk.nl
Ga jij naar het vmbo, ben je gek op paarden en wil je het liefst alles daarover leren?
Dan is onze Paardenklas van Aeres VMBO Maartensdijk iets voor jou! Naast de
gewone vmbo-vakken zoals Nederlands, Engels, wiskunde en het profiel Groen, leer je
alles over paarden.
Kijk op onze website en schrijf je in:
Online Open dag
vrijdag 29 januari 2021, ook voor tl-leerweg
zaterdag 30 januari 2021, ook voor tl-leerweg
Meeloopmiddag
woensdag 10 en woensdag 17 februari 2021
(algemeen)
Meeloopmiddag Paardenklas
woensdag 3 maart 2021. Ook voor
de Food & Cookingklas en de
Outdoorklas.
Facebook “f ” Logo

Pr. Christinastraat 3 ❖ 3615 AE Westbroek ❖ Tel: 06 - 52 34 15 31
info@debruijninterieurs.nl ❖ www.debruijninterieurs.nl
(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)

CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

Dierenriem 2, Maartensdijk
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Aangepast Openbaar Vervoer
in 2021
door Henk van de Bunt
Op 3 januari wijzigde menig dienstregeling en busmaatschappijen namen lijnen van elkaar over.
Syntus nam een aantal lijnen van U-OV over en andersom. In sommige gevallen veranderden de
vertrektijden, de frequenties en de routes en een enkele lijn is komen te vervallen. I.v.m. de
nieuwe coronamaatregelen wordt veelal een aangepaste dienstregeling gereden.
De afname van het aantal reizigers in
het Utrechts openbaar vervoer sinds
de uitbraak van het coronavirus betekent dat de exploitatie onder druk
staat. Dit levert een forse terugval
aan inkomsten op en dat maakt deze
tijdelijke maatregelen noodzakelijk.
Vanaf 3 januari 2021 is de dienstregeling voor het openbaar vervoer in
de provincie Utrecht gewijzigd.

ver van het regionaal OV en de positie van de vervoerders. Zonder bezuinigingen kon de continuïteit van
het openbaar vervoer in de provincie
Utrecht niet worden gegarandeerd.
Zoals afgesproken met het rijk ging
het aanbod daarom dit jaar tijdelijk
terug met ongeveer 8 procent. Medio 2021 wordt gekeken of bijstellingen nodig zijn. Hopelijk in positieve zin, wanneer het verloop van
Grillig
de coronacrisis opschaling van het
Dit blijkt uit de plannen voor de in- OV weer toelaat.
middels ingevoerde dienstregeling
2021 van U-OV en Syntus Utrecht, Wijzigingen dienstregeling
die door het dagelijks bestuur van de Evert Bouws van ReizigersvereniProvincie Utrecht is vastgesteld. Het ging Rover vertelt: ‘De grootste
gebruik van het openbaar vervoer is wijziging dit jaar heeft te maken met
sinds voorjaar 2020 met meer dan de een lijnenruil tussen U-OV (Qbuzz)
helft teruggelopen en daarmee ook en Syntus Utrecht zodat diensten
de inkomsten. Door de fors terug- van chauffeurs beter op elkaar afgelopen vraag was het niet mogelijk gestemd of gecombineerd kunnen
om het huidige OV-aanbod in stand worden en er minder bussen stil
te houden. Bovendien ontwikkelde staan. Binnen de gemeente De Bilt
de reizigersvraag zich tot nu toe gril- en directe omgeving is de meest oplig. De verwachting is dat de inkom- vallende verandering een lijnenruil
sten de komende jaren lager zullen tussen U-OV (Qbuzz) en Syntus
blijven dan voor de coronacrisis. Dit Utrecht. Lijn 58 Hilversum - Maarheeft grote financiële gevolgen voor tensdijk - Zeist wordt vanaf 4 januari
de provincie Utrecht als opdrachtge- 2021 door Syntus Utrecht gereden.

Hetzelfde geldt ook voor lijn 59
Hilversum - Lage Vuursche - Den
Dolder - Zeist. Bovendien rijdt lijn
58 vanaf het busstation in Zeist door Een bus van lijn 58 komt aan bij de halte op de hoek van de Maartensdijkse
naar station Driebergen-Zeist via Julianalaan.
het Diakonessenziekenhuis Zeist.
De kleur van de bussen is veranderd
van het geel van U-OV naar roodwit van Syntus-Utrecht.
De ruil blijkt een besparing op te
leveren zonder dat de dienstregeling van deze lijnen verslechtert.
Sommige U-OV abonnementen zijn Nu de loc down met drie weken verlengd is krijgen steeds meer menvanaf 3 januari ook geldig bij Syntus sen het gevoel dat de muren op hen afkomen en dat hun leven stilUtrecht op de uitgewisselde lijnen staat. Voor iedereen die graag een ander verhaal wil horen of gewoon
58, 59’.
even gezellig met iemand wil kletsen organiseert Eet Mee van 22 t/m
24 januari een Video-etentjes-Weekend.
Omleiding
Bouws gaf ook nog het volgende Tijdens de loc down in het voorjaar is Eet Mee via haar online matchingaan: ‘Midden vorige week kregen platform gestart met het aanbieden van video-etentjes. Zo kan je op een
de inwoners van Bilthoven, die in de veilige manier toch mensen samen ‘aan tafel’ brengen. ‘Ook al zit je de
buurt van de Melkweg in Bilthoven hele dag al te videobellen, dit is toch anders’, aldus de deelnemers. ‘Het
wonen het bericht van de gemeente, verschil: je kookt iets lekkers voor jezelf, dekt de tafel gezellig en trekt
dat de Melkweg pas medio april iets leuks aan. Het voelt daardoor toch een beetje als een uitje. Je zet je
klaar zal zijn behoudens vertraging laptop of tablet op tafel, logt in en je bent klaar’. Van studenten tot oudedoor weersomstandigheden moge- ren, van expats tot vluchtelingen, de etentjes trekken een mix van mensen
lijk dus nog later. Dat betekent, dat aan. En gemiddeld beoordelen zij de video-etentjes met een acht. ‘Het is
lijnen 58 en 77 zo lang via de 1e leuk om in deze tijd, waarin ik veel thuis zit, gezellig te kletsen en nieuwe
Brandenburgerweg rijden in plaats mensen te ontmoeten. Zo voelt het toch alsof je even niet thuis bent’,
van de Planetenbaan’.
aldus een van de deelnemers. En een ander zegt: ‘Het was gezellig en we
hebben veel gekletst’.

Eet Mee organiseert
Video-etentjes Weekend

Online Computervraagdagen

Wie ook graag digitaal vaardig wil worden kan - ook online - geholpen worden door seniorwebvrijwilligers tijdens de Online Computervraagdagen 2021 van 18 t/m 24 januari.
Wilt u meer kunnen doen met uw
smartphone, tablet of computer, zoals WhatsApp gebruiken, beeldbellen, foto’s bewerken, uw apparaat
beveiligen en onderhouden of handige apps op uw tablet gebruiken?
Dan bent u van harte welkom op de
Online Computervraagdagen van
SeniorWeb Idea. Volg een webinar
om fraude te voorkomen of kijk hoe
u een online-cursus kunt volgen.

Een vraag stellen kan natuurlijk ook.
Geduldige vrijwilligers staan online,
telefonisch en per mail klaar en
helpen graag bij alle vragen. Meer
info op www.ideacultuur.nl/seniorweb of tel. met klantcontact via 030
8222777.
(Carla Heerschop)
Digitale vaardigheid geeft, zeker
in coronatijd, meer contactmogelijkheden.

Dubbele regenboog

Zaterdag 9 januari jl. was het prachtig zonnig weer. In combinatie met een stortbui leverde dat een prachtig
plaatje op boven de gebouwen van het KNMI. (foto Piet van Trigt)

Een Eet Mee-etentje. (foto Inge Pont)
Meedoen
Aanmelden kan via de app.eetmee.nl/aanmelden. Maak een profiel aan
en meld je aan voor het Video-etentjes Weekend door op de dag te klikken waarop jij gematcht wilt worden. Eet Mee matcht je met een gezellig eetgroepje en houdt rekening met de taal waarin je een gesprek kunt
voeren. Het enige dat jij nodig hebt is een tablet of laptop en een Wifiverbinding. Aanmelden kan tot en met 20 januari. En bevalt het goed, dan
kan men via het Eet Mee-platform ook eigen matches maken.
Ingewikkeld
Zou je wel mee willen doen maar
lijkt het je zo ingewikkeld? Neem
dan contact op via 030 – 2213498
of stuur een mail naar info@eetmee.nl. Eet Mee brengt al ruim
10 jaar mensen via de keukentafel
met elkaar in contact. Eet Mee is
een landelijk platform van mensen
die graag anderen ontmoeten, die
houden van een goed gesprek en
van lekker eten. ‘Mensen samenbrengen door thuis-etentjes.’ Met
die gedachte is Stichting Eet Mee
in de regio Utrecht opgericht. Zo
ontstonden er al meer dan 10.000
matches. Na dit succes krijgt het
platform nu landelijk vervolg.
		
(Annelies Kastein)

advertentie

Gemak en ondersteuning
waar u zich prettig bij voelt
Gezelschap en begeleiding
Huishoudelijke hulp
Mantelzorgondersteuning
Tuin- en klushulp

UWassistent Midden-Nederland
Heleen Aalders · 06-41807676
middennederland@uwassistent.nl
uwassistent.nl

De beste kwaliteit
van de op één na
beste slager!
KALFSRIBLAPJES

Malse lappen met een iets grove structuur en licht
doorregen, super smaakvol voor een heerlijke stoofpot!
Ca. 1½ uur zachtjes stoven!
100 gram

2,25

TAMME KONIJNEN ACHTERBOUTEN
Heerlijke volle magere achterbouten, fijn van draad en
met een klein botje erin; ca. 75 tot 90 min. stoven met
een scheutje witte wijn en wat spekblokjes... 100 gram

RUNDER SUKADE LAPJES

Bij Aeres VMBO Maartensdijk:

Lekker lokaal van de Utrechtse Heuvelrug; mals &
mager, voor een heerlijk fijn winters stoofpotje!!
Ca. 2½ tot 3 uur stoven...
100 gram

De Food &
Cookingklas!

KALKOEN STOOFLAPJES

www.aeresvmbo-maartensdijk.nl

LAMSKOTELETJES

Verrassend lekkere lapjes! Grof van structuur en wordt
niet droog , en echt een heerlijke smaak!!
Ca. 90 minuten zachtjes stoven...
500 gram

Heb jij een vmbo-advies? En vind je het leuk om te koken? Dan is de Food & Cookingklas
misschien wel iets voor jou! Naast de normale vmbo-vakken krijg je praktijklessen over
koken en producten waarmee je kookt. De Food & Cookingklas is de klas voor leerlingen
die echt willen leren koken!
Kijk op onze website en schrijf je in:
Online Open dag
vrijdag 29 januari 2021, ook voor tl-leerweg
zaterdag 30 januari 2021, ook voor tl-leerweg
Meeloopmiddag
woensdag 10 en woensdag 17 februari 2021
(algemeen)
Meeloopmiddag Food & Cookingklas
woensdag 3 maart 2021. Ook voor
de Paardenklas en de Outdoorklas.
Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

1,49

CMYK / .eps

Alleen de haaskant, dus volle malse magere koteletjes!
Met een heerlijke marinade, super smaakvol!
Mag kort rosé gebakken worden...
100 gram

1,60

5,00

2,25

POLLO ESPAGNOL

Pure gemarineerde blokjes kipfilet, met rode ui &
paprika, heerlijk met witte rijst te combineren....
Ca. 10 minuten kort roerbakken in de wok!
100 gram

1,35
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Geslaagde SP-actie voor
De Voedselbank
door Henk van de Bunt
Vrijdag 8 januari overhandigde SP De Bilt de opbrengst van haar inzameling voor De
Voedselbank De Bilt aan Voedselbank-voorzitster Jolanda van Hulst voor de deur van het
gebouw van De Voedselbank aan de Molenkamp in De Bilt. SP afdelings-bestuurslid Marisca van
der Burgh heeft deze actie in november in gang gezet samen met SP-lid Ron van den Eijnden.
Marisca van der Burgh licht toe:
‘Landelijk kijkt de SP als politieke partij kritisch naar het bestaan van De Voedselbank. Het
uitgangspunt is dat een dergelijk
instituut niet zou behoeven te bestaan in een rijk land als Nederland. Zo lang het inkomen voor
een in omvang toenemende groep
echter onder de maat blijft zal de
SP zich blijven inzetten voor armoedebestrijding’.

Eigen huis
Marisca en Ron hebben hun huis
vanaf eind november een maand
open gesteld om donaties in natura te ontvangen en verzamelen.
Ron heeft daarnaast op verzoek
van een aantal bejaarden hun

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

Maandag t/m zaterdag: 07.00 - 18.00 | Zaterdag: 07.00 - 16.00
Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel.
Deze aanbiedingen zijn geldig van maandag 18 januari t/m zaterdag 23 januari.
Zetfouten voorbehouden.

Naar buiten in de sneeuw

bijdrage bij hen afgehaald. De
penningmeester van de afdeling
(Maaico Maarsen) hield de ﬁnanciële donaties bij op het Rabobanknummer van de afdeling. De
afdeling vulde de eindopbrengst
aan uit eigen kas tot 1500 euro.

De Bilt
‘Gelukkig blijkt bij vele Biltenaren en Biltse bedrijven de
Sneeuwval is de laatste jaren een zeldzaam verschijnsel. Het winterweer trok
motivatie groot om mensen, die
veel mensen naar het bos voor een wandeling. Kinderen hadden meerdere
onverhoopt afhankelijk zijn gesneeuwpoppen gemaakt. (foto Frans Poot).
worden, te ondersteunen met een
actie als deze. Het Etos-ﬁliaal aan
de Hessenweg in De Bilt heeft
bijvoorbeeld actief aan deze acUw lokale drukwerkspecialist
tie bijgedragen. Mensen die in de
lokale SP afdeling bekend zijn
vertelden dat er vaak een tekort
is aan was-en schoonmaakmiddelen en noodzakelijke drogisterijartikelen bij De Voedselbank. Op 8 januari bracht een delegatie van SP De Bilt met auto’s met
Promotie Kon. Wilhelminaweg 461 • 3737 BE Groenekan
Een medewerker van De Voed- aanhanger de inzameling in natura naar De Voedselbank naast een Parel
ontwerp+print+druk
0346 211215 • info@parelpromotie.nl • www.parelpromotie.nl
selbank bevestigde dit’.
cheque met daarop het eindbedrag van de actie.

Kwaliteit is standaard . g!
Meedenken doen we graa

De Vierklank
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Geen Megawindturbines
bij Lage Vuursche
door Henk van de Bunt
Enkele weken geleden werd inwoner Frans Opdam uit Lage Vuursche gewezen op een foto op de
voorpagina van De Vierklank, waarop het veld in het Maartensdijksche Bos stond afgebeeld bij een
artikel over onderzoek naar mogelijke locaties voor windturbines in de gemeente De Bilt. Het gaat om
het gebied tussen de Karnemelksweg en de golfbaan bij de Zwarteweg. Dit ligt dichtbij de kern van
Lage Vuursche, ca. 800 meter van de Dorpsstraat en ca. 300 meter van het verpleeghuis.
Opdam is zich gaan verdiepen in
het vrij raadpleegbare onderzoek,
in de wijze waarop locaties worden aangewezen en in de Regionale
Energiestrategie: ‘Er moeten op
land tot 2030 ongeveer 1000 grote
windturbines en honderden vierkante kilometers aan zonnevelden
worden geplaatst. Overal zullen
straks windturbines en zonnevelden te zien zijn. Ook in natuurgebieden. Het plan om in een klein en
dichtbevolkt land als Nederland op
deze manier stroom op te wekken,
is absurd. Wij vernietigen ons landschap volledig om 27 Terawatt-uur
aan stroom op te wekken. Ter vergelijking: de kerncentrale van Gravelines levert 31 Terawattuur. Weinig mensen zijn zich bewust van de
impact van deze plannen’.
Maartensdijkse Bos
‘Het gaat om windturbines van 250
meter hoog. Op dit moment staan
er alleen op de Maasvlakte en in
Drenthe een paar windturbines van
dit formaat. Ze zullen beeldbepalend zijn. Daarnaast maken ze veel
lawaai en veroorzaken ze slagschaduw en trillingen. Volgens sommige experts zou de minimale afstand tot woningen dan ook 10 keer
zo groot moeten zijn als de hoogte
van de turbine. Bovendien zal er
bos gekapt moeten worden om de
turbines te kunnen bouwen en zullen er wegen naar de bouwplaatsen moeten worden aangelegd. De
plaatsing van deze turbines zou een
ongekende gebeurtenis zijn voor
Lage Vuursche. Misschien denkt
men dat dit een lokaal proefballonnetje is en dat het niet zo’n vaart
loopt. Welnu, dit is onderdeel van
een plan om voor 2030 ongeveer
1000 megawindturbines op land te
plaatsen. Nederland is opgedeeld
in energieregio’s en de gemeenten
binnen die regio’s hebben de opdracht gekregen om naar geschikte
plekken te zoeken. De gemeente De
Bilt heeft daarom onderzoek laten
doen naar plekken waar geen of
weinig (juridische) belemmeringen

bestaan voor de plaatsing van turbines. De locatie bij Lage Vuursche
is daarbij als één van de zes meest
kansrijke locaties naar voren gekomen. Zoals bij alle locaties, zijn er
ook hier belemmeringen, maar kennelijk worden die als overkomelijk
ingeschat’.
Onderzoek
Opdam informeerde al een paar weken geleden zijn dorpsgenoten per
brief over het onderzoek, omdat hij
merkte dat niet iedereen hiervan op
de hoogte was; ‘De meeste mensen
realiseren zich niet hoe snel dit proces zich voltrekt en welke belangen
er spelen. De plek die nu in een on-

zijn. Op een mail, die ik zelf aan
de gemeente stuurde, werd in het
geheel niet gereageerd. Ik heb vernomen dat er deze maand een kansenkaart wordt gepresenteerd en
dat er een inspraakavond is, maar
ik krijg daar geen bevestiging van.
Het lijkt er ook op, dat de gemeente
het spel niet helemaal eerlijk speelt.
Een ambtenaar van de gemeente
ontkende bijvoorbeeld tegenover
iemand anders dat er al bijeenkomsten voor inwoners zijn geweest
over windenergie, terwijl dat volgens de website en de verslagen
van de bijeenkomsten wel zo is.
Mijn brief werd door de gemeente
in een reactie van de gemeente ver-

Frans Opdam: ‘Het gaat om windturbines van 250 meter hoog. Als dit
doorgaat zijn deze straks hier vanaf de dorpskern goed zichtbaar.
derzoek als kansrijke locatie wordt
genoemd, is mogelijk straks een
reëel plan. Het is van belang om
van meet af aan hierbij betrokken te
zijn. In de brief heb ik wel duidelijk
gemaakt dat het ging om een onderzoek naar mogelijke locaties’.
Opdam constateert dat de communicatie van de gemeente De
Bilt over haar energiestrategie erg
slecht is: ‘De planning op de website is onduidelijk en incompleet.
De inwoners van Lage Vuursche
worden niet actief geïnformeerd,
terwijl zij wel belanghebbenden

keerd samengevat en vervolgens
afgedaan als ‘onjuist’.
Last
Opdam en ook anderen lijkt het
onderzoek ook niet helemaal fair
en ‘balanced’: ‘Als voordeel bij de
locatie Maartensdijkse Bos Noord
wordt genoemd dat inwoners van
De Bilt er geen last van zullen hebben. Kennelijk maakt het niet uit
dat de inwoners van Lage Vuursche (die in een andere gemeente
wonen) er wel last van hebben. Om
onduidelijke redenen is deze loca-

Zelfs bij sneeuw en ijs is het - vooral in het weekeinde en in de zomerperiode - altijd recreatief druk in Lage
Vuursche.

Opdam doelde op deze foto (uit 2019) van een deel van locatie
Maartensdijkse Bos Noord. Onderlangs loopt het Loosdrechts Spoor en
rechts ligt Lage Vuursche. (foto Edwin van den Akker)
tie wel ‘kansrijk’, maar de locatie
Panbos, die minder belemmeringen
kent en die ruimte biedt voor meer
windturbines is dat niet’. De Bilt
staat hiermee volgens Opdam niet
op zichzelf: ‘Dit speelt overal in
Nederland. De participatie staat officieel voorop, maar in de praktijk
blijkt concrete informatie moeilijk
vindbaar en worden mensen overrompeld’.
Gepasseerd
‘Een deel van de mogelijkheden
voor bewoners om hun stem te
laten horen is al gepasseerd. Er
zijn ‘stakeholdersessies’ en ‘meedenkbijeenkomsten’ geweest voor
inwoners van De Bilt. Wie de samenvatting daarvan leest, ziet dat
er tegenstanders zijn van vrijwel
alle locaties, met uitzondering
van de locatie bij Lage Vuursche.
De meningen daarover zijn vooral
positief. Vanuit de inwoners van
De Bilt gezien, spreekt dat voor
zich. De locatie ligt in een uithoek
van de gemeente en er zijn vrijwel geen huizen in dat deel van
de gemeente, terwijl de andere
mogelijke locaties dicht bij woonkernen liggen. De inwoners van
Lage Vuursche zijn niet actief bij
deze bijeenkomsten betrokken. De
gevolgen die de turbines voor hen
hebben, worden in het geheel niet
genoemd’.
Actiecomité
Wanneer het ‘participatierapport’
wordt uitgebracht is enigszins onduidelijk, net als de rest van de
planning. De gemeente De Bilt wil
daarin laten zien, dat de inwoners

van De Bilt hebben kunnen meedenken over de locaties voor windturbines. Het is zaak dat zo veel
mogelijk inwoners van Lage Vuursche die hun bedenkingen hebben
bij deze locatie, nog voor die tijd
hun stem laten horen. Inmiddels
is er in het dorp het Actiecomité
windturbines Lage Vuursche opgericht, dat de ontwikkelingen scherp
in de gaten houdt. Het emailadres
van het actiecomité is windturbineslagevuursche@gmail.com
Voor inwoners Lage Vuursche
Wethouder Anne Brommersma
reageert op ons verzoek: ‘In 2020
zijn wij inderdaad gestart met het
verkennen van de mogelijkheden
voor zonnevelden en/of windmolens in de gemeente. Het draagvlak
en de betrokkenheid van inwoners
en omwonenden is van belang bij
de afweging en keuze. Het participatieproces loop nog. Eind januari
gaan wij opnieuw in gesprek met
inwoners en betrokken organisaties over de tussentijdse resultaten van de participatie en over een
‘kansenkaart’ zoals het college
deze in maart aan de gemeenteraad
wil voorleggen. Op deze kaart kan
ook online worden gereageerd.
Het beleidsvormingsproces voor
windmolens bevindt zich dus nog
in een verkennende fase. In een
onderzoek naar de technische mogelijkheden wordt het Maartensdijkse Bos Noord genoemd als een
mogelijke locatie. Op 26 januari
organiseren we specifiek voor inwoners van Lage Vuursche een
aparte avond. We bespreken dan
ook het onderzoek’.

Sneeuwpret

Zaterdag waren de eerste sneeuwvlokken nog niet gevallen, of de
kinderen van de Steenen Camer in De Bilt stormden naar buiten om
sneeuwballen te gooien. Ze hadden zicht- en hoorbaar veel plezier.
(Frans Poot)

Bij Aeres VMBO Maartensdijk:

De Outdoorklas!

Vink Witgoed; dan denkt u meteen aan wasmachines, drogers,
koel- en vrieskasten en inbouwapparatuur! Logisch.
Vink Witgoed levert óók ondermeer deze fraai vormgegeven
-en betaalbare!- BK-pannen. Verrassend! toch?

www.aeresvmbo-maartensdijk.nl
Ga jij naar het vmbo, ben je gek op sport- en/of outdoor activiteiten en wil je het liefst
alles daarover leren? Dan is onze Outdoorklas van Aeres VMBO Maartensdijk iets voor
jou! Naast de gewone vmbo-vakken zoals Nederlands, Engels en wiskunde ben je
actief bezig met outdoor en sport.
Kijk op onze website en schrijf je in:
Online Open dag
vrijdag 29 januari 2021, ook voor tl-leerweg
zaterdag 30 januari 2021, ook voor tl-leerweg
Meeloopmiddag
woensdag 10 en woensdag 17 februari 2021
(algemeen)
Meeloopmiddag Outdoorklas
woensdag 3 maart 2021. Ook voor
de Food & Cookingklas en de
Paardenklas.
Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

Dierenriem 2, Maartensdijk

Vriendelijke prijzen, voortreffelijke service.
WASSEN, KOELEN, VRIEZEN, DROGEN, INBOUWAPPARATUUR, ENZOVOORT

Pr. Christinastraat 3 ■ 3615 AE Westbroek ■ Tel. 0346-281459 ■ vinkwitgoed.nl

Maarten van Brenk
blijft bij DOS

DOS en hoofdcoach Maarten
van Brenk hebben het huidige
contract verlengd. Dit betekent
dat Maarten na de zomer aan
zijn derde seizoen begint met
daarbij nog een optie voor
een vierde seizoen. Hoewel
de zaalcompetitie dit seizoen
door Henk van de Bunt
helaas geen doorgang vindt, is
de hoop dat er op het veld wel
Totaal onverwacht hoorden wij voor de kerstvakantie, dat de scholen hun deuren weer
weer kan worden gekorfbald.
moesten sluiten. Wij hebben ervoor gekozen om de kerstvieringen te annuleren en de laatste
DOS verdedigt daar een mooie
echte schooldag te gebruiken om de kinderen goed voor te bereiden op het thuisonderwijs.
tweede plek in de Overgangsklasse en wil in april het tweeDe kinderen hebben al zoveel lijk is voor de ontwikkeling van bewuste keuze zodat we in ieder de deel van de veldcompetitie
lestijd gemist tijdens de school- de kinderen als ze zo lang niet geval personeel in huis hebben een goed vervolg geven.
sluiting in maart en het is af- naar school gaan. De vraag moet bij eventuele uitval van leerwachten wanneer de scholen hun niet zijn óf de basisscholen weer krachten als gevolg van Corona.
deuren weer mogen openen. Wij opengaan, maar hoe de scholen Toen hadden wij niet bedacht dat
willen de fysieke lestijd zo goed weer veilig kinderen kunnen ont- de scholen nog een keer gesloten
mogelijk benutten. Om het jaar vangen. Daar hoor ik helaas nog zouden worden. De overheid was
feestelijk af te sluiten hebben wij niemand over.
hier stellig in: ‘Dit niet nog een
als team voor kinderen en ouders
keer, de scholen blijven open’.
nog wel een leuke lipdub (video- In de school is het stil. Een aan- Helaas is het anders gelopen en
clip) opgenomen.
tal leerkrachten werkt vanuit huis maken we er met elkaar het beste
en sommigen werken op school. van. De onderwijsassistenten zijn
Tijdens de schoolsluiting in Daarnaast biedt de school nood- verantwoordelijk voor de noodmaart vonden de kinderen het al- opvang voor leerlingen in kwets- opvang zodat de leerkrachten alle
lemaal nog wel spannend en leuk. bare posities en voor leerlingen tijd en energie kunnen steken in
Lekker een tijdje niet naar school van ouders in cruciale beroepen. het geven van de lessen en het
en lessen volgen vanuit huis. Hoe Daarbij merken wij een verschil volgen van de kinderen. De exanders is dat nu. De kinderen met de vorige schoolsluiting. Er tra ondersteuning die sommige
vonden het helemaal niet leuk zijn nu meer ouders die gebruik kinderen al kregen wordt online
om eerder vakantie te krijgen. moeten maken van de noodop- voortgezet.
Ook nu, na de kerstvakantie, ont- vang. Voor hen is het ook lastig. Ik ben blij met het begrip en de
vangen wij regelmatig berichten Naast het eigen werk moeten nu steun van de ouders. Zonder hen
van ouders dat hun kinderen boos ook nog een of meerdere kinde- zijn wij niet in staat om op een
en verdrietig zijn omdat ze naar ren geholpen worden met thuis- goede manier thuisonderwijs aan
school willen. Een mooi compli- onderwijs.
te bieden. We moeten het samen
ment voor de school, maar tegedoen, dat is in deze tijd nog belijk ook een zorgelijke ontwikke- Op de Martin Luther Kingschool langrijker geworden.
ling. Niemand weet hoe lang dit hebben wij dit schooljaar een 			
(Arjan Dam)
Bij de noodopvang op de Martin Luther Kingschool is het drukker dan tijdens
nog gaat duren. Daarbij weten behoorlijk aantal onderwijsasde eerste lockdown.
wij ondertussen dat het schade- sistenten, deels in opleiding. Een

Corona en het onderwijs Martin
Luther Kingschool

week 03 ¾ 20 januari 2021

GEMEENTENIEUWS
Landmeetkundige werkzaamheden
De komende weken worden in de gemeente De Bilt landmeetkundige werkzaamheden uitgevoerd voor zowel de Basisregistratie Grootschalige Topografie
(BGT) als de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG).
overheden, bedrijven, instellingen en burgers.
De gemeenten in Nederland hebben een
wettelijke taak om zowel voor de BAG als
voor de BGT de geometrie van panden
nauwkeurig bij te houden.

De BGT is een gedetailleerde digitale kaart
waarop gegevens van gebouwen en infrastructuur staan afgebeeld. De BGT wordt
onder andere gebruikt door het Kadaster,
gemeenten, waterschappen, provincies,
ProRail, KPN en de nutsbedrijven (elektriciteit, gas, water en CAI). De metingen worden uitgevoerd door ingenieursbureau GeoBORG.

Bezoek terrein of huis
Het kan zijn dat voor het actualiseren van
de gegevens een medewerker op uw terrein
een meting moet doen. Dit gebeurt alleen
als het echt nodig is. De medewerker zal
dan eerst bij u aanbellen, zich legitimeren
en aangeven wat hij of zij komt doen en u
toestemming vragen.
Natuurlijk houdt de medewerker zich volledig aan de coronamaatregelen, houdt minstens 1,5 meter afstand en blijft zo kort mogelijk binnen.

De BAG is een registratie waarin gemeentelijke basisgegevens over alle gebouwen en
adressen in Nederland zijn verzameld. Het
Kadaster beheert de Landelijke Voorziening
BAG en stelt de gegevens beschikbaar aan

Meer informatie
Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met de BAG en Wkpb Beheerder van gemeente De Bilt via bag@debilt.nl
of 030 - 228 95 22.

Raadsvergadering
Gelet op de strenge maatregelen rond het coronavirus worden commissie- en
raadsvergaderingen digitaal gehouden.
De gemeenteraad vergadert op donderdag 28 januari 2021 om 19.30 uur. Naast het Vragenhalfuur, de Lijst Ingekomen Stukken en eventuele moties vreemd aan de agenda zijn
de onderwerpen (onder voorbehoud):
- Bekrachtigen geheimhouding grondexploitatie locaties Nobelkwartier & Marie Curieweg
1 en kostenraming nieuwe Sporthal De Bilt
- Instemmen met ruimtelijke randvoorwaarden Nobelkwartier/Marie Curieweg 1 en openen grondexploitatie voor beide locaties
- Beschikbaar stellen krediet voor nieuwbouw Sporthal De Bilt
- Verklaring van geen bedenkingen zonnepark Kon. Wilhelminaweg
- Instemmen met Plan van aanpak Herijking Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan
- Vaststellen Verordening maatschappelijke ondersteuning De Bilt 2021
- Vaststellen Verordening jeugdhulp De Bilt 2021
Agenda’s en bijbehorende stukken van raads- en commissievergaderingen vindt u op
debilt.raadsinformatie.nl. Daar kunt u de vergaderingen ook live volgen of achteraf bekijken.
Heeft u vragen over de agenda of de stukken? Neemt dan a.u.b. contact op met de raadsgriffie via raadsgriffie@debilt.nl of (030) 228 91 64.

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

Melkweg: vanwege werkzaamheden afgesloten tot en met 31 maart 2021.
Afsluiting Pluvierenlaan tussen de Orionlaan en de Melkweg vanaf 4 januari 2021.
Bilthoven:
Afsluiting Talinglaan tussen de Korhoenlaan en de WVT tot eind januari
2021. De WVT is bereikbaar via de Pluvierenlaan.
Bilthoven:
Doorgang Joos van Clevelaan en Jan Steenlaan wordt tussen 21 september 2020 en 31 januari 2021 afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.
Bilthoven:
Verkeersmaatregelen Vinkenplein en omgeving vanwege werkzaamheden
tot voorjaar 2021. Verkeer wordt omgeleid.
Bilthoven:
Vinkenlaan is gereed, in nieuwe situatie alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer via de Nachtegaallaan, geen doorgaand verkeer meer mogelijk. Meer informatie op www.debilt.nl/vinkenplein.
Bilthoven:
Antonie van Leeuwenhoeklaan is vanaf heden voor onbepaalde tijd eenrichtingsverkeer. Toegankelijk vanaf Soestdijkseweg Zuid naar Antonie van
Leeuwenhoeklaan. Vanaf 1e Brandenburgerweg gesloten voor doorgaand
verkeer.
Maartensdijk: De rioleringen in wijk Molenkamp worden tot en met begin juni 2021 vervangen.
- Werkzaamheden Bovenkruier 62 tot en met 74 vanaf week 2, 2021.
- Werkzaamheden vanaf kruispunt Melkweg/Bovenkruier tot en met
kruispunt Molenwiek/Bovenkruier vanaf week 2, 2021.
Meer informatie op de projectpagina: www.debilt.nl/rioleringmaartensdijk
Kleinere onderhoudswerkzaamheden aan het groen, openbare verlichting en aan de wegen
kunnen het gehele jaar door worden gedaan en zullen weinig tot geen overlast veroorzaken.

Participatieavond ‘Kansen voor zonne- en
windenergie’
Denk mee over de energie van de toekomst

In gemeente De Bilt werken we aan de energie van toekomst: duurzaam opgewekte, schone energie. Wij horen graag wat u daarbij belangrijk vindt. Op
maandag 25 januari organiseren wij een participatieavond over kansen voor
energieopwekking met zonnevelden en windmolens in onze gemeente.
Tijdens de bijeenkomst bespreken we de resultaten van onderzoeken en eerdere bijeenkomsten waar bewoners en organisaties hun
ideeën, meningen en wensen deelden. In
welke gebieden kunnen kansen liggen voor
zonnevelden en windmolens? En wat vindt u
daarvan?
Gaat uw voorkeur uit naar zonnevelden,
windmolens of een combinatie van beiden?
En als we zonne- en windenergie gaan opwekken, wilt u dat liever in één gebied of
juist verspreid over de gemeente? Waar
moeten we aandacht voor hebben als we
vervolgonderzoek doen? Deze en andere vragen komen aan de orde tijdens de participatieavond.
Aanmelden voor de participatieavond
De participatieavond vindt plaats op 25 januari tussen 19.30 u en 21.30 u. In verband
met Corona-maatregelen is dit een online bijeenkomst. U kunt zich hiervoor aanmelden
via duurzaamheid@debilt.nl. Na aanmelding
ontvangt u van ons een link van het program-

ma Zoom om deel te kunnen nemen.
Voor inwoners van Lage Vuursche is er een
aparte bijeenkomst gepland over windenergie op 26 januari. Ook de aanmelding voor
deze bijeenkomst loopt via
duurzaamheid@debilt.nl
Online reageren: digitale kansenkaart
Het is ook mogelijk om (anoniem) te reageren op de digitale Kansenkaart Zonne-energie en de eerste verkenning naar windenergie. De digitale Kansenkaart staat van
30 januari t/m 7 februari op de website
www.debilt.nl/zonenwindenergie.
Meer informatie
Achtergrondinformatie over het opwekken
van zon- en windenergie in de gemeente
vindt u op www.debilt.nl/zonenwindenergie.

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

Openingstijden informatiebalie
Ma t/m vr 8.30 tot 12.30 uur (gedurende
lockdown)
Openingstijden informatienummer 030-22 89 411
Ma t/m vr 8.30 tot 13.00 uur

Wethouderspreekuren

App omgevingsalert

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

Wist u dat u via een app op uw smartphone
en tablet de vergunningaanvragen en -besluiten in uw buurt kunt zien? De app is gratis te downloaden in de Appstore en Playstore. U vindt de app door te zoeken op
‘Omgevingsalert’. Meer informatie over het
raadplegen van bekendmakingen vindt u op
www.debilt.nl/bekendmakingen.

Stookalert houtkachels

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

Burgerzaken
Uitsluitend op afspraak. Maak eenvoudig een
afspraak via afspraak.debilt.nl
Milieustraat
Weltevreden 22 ▪ 3731 AL De Bilt ▪ debilt.nl/afval
Openingstijden: ma 13.00 tot 16.00 uur, di t/m za
9.00 tot 16.00 uur.
Melding openbare ruimte
U kunt zelf een melding doen via debilt.nl/melden
Melding gevaarlijke situaties buiten
kantoortijden: (06) 558 76 775

5

8 HALF-VRIJSTAANDE WONINGEN

RIJWONINGEN
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PATIOWONINGEN

KKE

RWE
G

Gasloze
woningen aan
een collectief
plantsoen

Nieuwbouw 18
luxe woningen in
Holndsche Rading
Op korte afstand van Utrecht en Hilversum wordt aan de buitenrand
van Hollandsche Rading een hofje met 18 woningen gerealiseerd.
De rijwoningen en half-vrijstaande woningen beschikken over een
heerlijke achtertuin en de vijf patiowoningen over een unieke
buitenruimte in het midden van de woning.

BEZOEK DE DRIVETHRU presentatie
Tolakkerweg 138, Hollandsche Rading

23
jan.

Meer informatie over wonen in Hollands
Groen? Breng op zaterdag 23 januari tussen
11:00 en 14:00 uur per auto een bezoek aan
de projectlocatie. Bij ontvangst ontvangt u
de brochure en prijslijst. Na 23 januari
zijn deze aan te vragen bij de makelaar.

Nieuw-Loosdrecht

Lage Vuursche

!

Hollandsche Rading

Hollands Groen

t

Let op: Tijdens de drive-thru kunt u over het
terrein van het project rijden. Het is niet toegestaan
om uw auto te verlaten.

Maartensdijk

5

RIJWONINGEN
Prijzen vanaf € 630.000,- V.O.N.

Verkoop en informatie

8 HALFVRIJSTAANDE
WONINGEN
Prijzen vanaf € 850.000,- V.O.N.

Ontwikkelaar SVE Group, Muyeveld

5

PATIOWONINGEN
Prijzen vanaf €515.000,- V.O.N.

Bouw Bouwbedrijf Tomassen B.V., Stroe

Kappelle Onroerend Goed
(035) 6284444
hilversum@kappelle.nl
www.kappelle.nl

www.hollandsgroenwonen.nl

Architect Lengkeek Architecten

De Vierklank
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Corona en het onderwijs bij Aeres
door Henk van de Bunt
Voor het voortgezet onderwijs betekent de verlening van de lockdown dat leerlingen online
les krijgen, met uitzondering van de leerlingen in de examenklas, kwetsbare leerlingen en
leerlingen, die beroepsgerichte vakken volgen. Voor deze groepen leerlingen geldt ook de
regel dat zij op school onderling anderhalve meter afstand moeten houden. Hoe doen de
scholen dit? Leerling-coördinator Manon Dijksta en directeur Gerda Casteel vertellen
hoe Aeres VMBO Maartensdijk en Aeres MAVO Bilthoven dit aanpakken.
‘Het grote verschil met de eerste
loc down is, dat nu de leerlingen
uit de examenklassen naar school
komen. Deze leerlingen volgen het
reguliere (theorie-)programma op
school, dus de docenten geven gewoon ‘voor de klas’ les. Omdat de
leerlingen uit de eerste 3 leerjaren
digitaal de lessen volgen hebben
beide scholen te maken met een
rooster op school en een online lesrooster. Daarnaast komen in Maartensdijk zowel examenleerlingen
als de leerlingen van leerjaar 3 naar

gezichtsuitdrukking van de docent.
Het hoort er inmiddels allemaal bij.
Hoewel dit natuurlijk grappige situaties oplevert, heeft het online les
volgen ook een schaduwkant voor
een aantal leerlingen’.
Gerda Casteel vertelt dat niet iedere thuissituatie of leerling zelf is
opgewassen tegen de opdracht om
vanuit huis onderwijs te volgen.
Voor deze leerlingen is er op Aeres
VMBO Maartensdijk de mogelijkheid om naar school te komen. Ook
een aantal leerlingen van de Aeres

lingen, als ze weer terugkomen, het
ritme kunnen oppakken. De lokalen
zijn zo ingericht zodat de leerlingen
1,5 meter afstand kunnen houden.
Een kleine groep leerlingen werkt
vanuit school omdat zij extra begeleiding nodig hebben. Beide scholen hebben de zaken goed georganiseerd. Er zijn echter ook zorgen. Na
de eerste coronagolf en loc down
waren er al achterstanden. Ondertussen draaien er verschillende inhaalprogramma’s en zullen er meer
volgen.

De Maartensdijkse vestiging.
school om de beroepsgerichte lessen te volgen. De leerlingen van
leerjaar 3 volgen daarmee lessen op
school en digitale lessen thuis. Dit
vraagt schakelen voor leerlingen en
docenten’.

MAVO Bilthoven is aangeschoven: ‘Wij hebben al onze leerlingen goed in beeld en bieden hen
wat zij nodig hebben. Dat is maatwerk, maar zeker in deze tijd juist
ontzettend belangrijk. Dan gaat het
niet alleen over lessen of leerwerk,
Grappig
maar juist ook over hoe het met de
Manon Dijkstra: ‘Met de ervaring leerling gaat’.
van de eerste loc down ging de
omschakeling naar de online les- Roosters
sen een stuk makkelijker, maar het Ook op Aeres MAVO Bilthoven
blijft een uitdaging. Menig micro- komen de examenkandidaten op
foon moet nog even aan worden school en volgen de leerjaren 1 tot
gezet of het beeld blijft hangen, en met 3 online lessen. De roosters
uiteraard op de meest onflatteuze zijn intact gebleven, zodat de leer-

Examens
De eindexamens voor het vierde
leerjaar gaan, met een aanpassing,
gewoon door. De kandidaten krijgen meer tijd, een extra herkansing
en een alternatief voor het praktijkexamen. Weliswaar gaan de lessen
voor deze leerlingen door, maar men
realiseert zich dat een wereld in loc
down veel vraagt van de jongeren.
Voor leerlingen, voor hun ouders en
voor docenten is iedere dag opnieuw
een enorme uitdaging. Wat in ieder
geval duidelijk is: de teams van beide locaties zetten zich met man en
macht in voor de leerling.

20 januari 2021

Wij(k)Geluk lanceert
tekenactie: Hier woon ik!
Maak een tekening van jezelf en hang deze achter je raam. Op deze
manier leren buurtgenoten je beter kennen. Want, zeker in deze
tijd, is een goede buur beter dan een verre vriend. Met jouw tekening kun je ook nog een prijs winnen!
Nu de lockdown is verlengd, lanceert het project Wij(k)Geluk een tekenactie. De actie is bedoeld voor alle inwoners van de gemeente De
Bilt. Wij(k)Geluk nodigt kinderen én volwassenen uit om mee te doen.
‘Want’, zegt projectleider Heleen André de la Porte, ‘even creatief bezig zijn kan een welkome afwisseling zijn op het vele (digitale) leren en
werken. De tekenactie is voor iedereen’.
Blijstift
De actie Hier woon ik! is opgezet in samenwerking met Erik van Tuijn
van Blijstift. Hij daagt mensen uit om zichzelf als stripfiguur te tekenen.
Een beschrijving hoe je dat kunt doen staat op de achterkant van de poster. Erik verloot drie Blijstift striptekenpakketten onder de deelnemers.
Verbinden
Doel van het project Wij(k)Geluk is het verbinden van buurtgenoten
onderling en het brengen van geluksmomenten. Heleen vertelt: ‘We leven, leren en werken ook de komende tijd veel thuis. Juist nu kunnen
we elkaar inspireren en steunen in de buurt. We nodigen je uit om ook
iets met of voor je buur(t) te doen.
Wij(k)Geluk is een initiatief van het KunstenHuis, Dynamo Advies en
Samen voor De Bilt. Het project wordt financieel ondersteund door Tap
Dela Bilthoven, Gemeente De Bilt, Stichting Mens & zijn Natuur en
Rabobank Rijn en Heuvelrug.
Meedoen
Wil je ook een tekening maken en achter je raam hangen, of Wij(k)
Geluk brengen in je eigen wijk? Ga dan naar www.actiefindebilt.nl/
wijkgeluk voor meer info. Je kunt de tekening printen via deze site.
Je kunt ook een exemplaar ophalen bij bibliotheek Idea in Bilthoven.
Vergeet niet om je tekening op Instagram te plaatsen.

(V.l.n.r.) Quint, Twen, Wolf, Henry en Luenne zijn vast begonnen met
tekenen van een zelfportret. (foto: Jelle Wierda)

Kom in beweging voor de
ALS-Lenteloop
door Walter Eijndhoven
Bilthoven Beweegt, dat is het motto van de Lustrumeditie van de ALS-Lenteloop, op maandag
24 mei, Tweede Pinksterdag. Het evenement is inmiddels een traditie in Bilthoven. Deelnemers
kunnen weer rennend en wandelend meedoen aan diverse onderdelen, toegejuicht door
duizenden toeschouwers. Een bijzondere ervaring.
‘De inschrijving voor teams is
met ingang van 1 januari 2021
weer geopend. Iedereen kan zich
weer inschrijven voor diverse onderdelen. Het thema “Fun” loopt
dit jaar als een rode draad door de
Lenteloop’, vertelt Floor Cornelissen, bestuurslid communicatie
ALS-Lenteloop. ‘Daarom kun je
je ook aanmelden voor een FunRun. ‘Hierbij loop of ren je over
de weg of door gebouwen op de
manier die jij wilt. Om zoveel
mogelijk geld op te halen, kun je
je laten sponsoren’. De deelnemers aan de FunRun kunnen kiezen uit drie onderdelen: de 5 of 10
km FunRun of FunWalk of de 500
meter special.

Positief
In 2016 startte in Bilthoven de eerste ALS Lenteloop, met veel deelnemers, gezelligheid en muziek.
Voortrekker en voorzitter van deze
eerste Lenteloop was de in Bilthoven woonachtige Vincent Cornelissen. Bij hem is zes jaar geleden
de ziekte ALS geconstateerd. Door
dit evenement jaarlijks te organiseren hoopt hij, met vele vrijwilligers en deelnemers, die vreselijke ziekte ALS de wereld uit te
krijgen. ‘Ondanks mijn ziekte sta
ik nog altijd positief in het leven’,
vertelt hij. ‘Hardlopen zal mij niet
meer lukken, maar natuurlijk ben
ik wel de hele dag van de partij om
de deelnemers aan te moedigen.
Het is mooi om te zien hoe zo’n

evenement de inwoners van een
dorp met elkaar verbindt. Daar ben
ik trots op’.
Coronavirus
Door het coronavirus ging het evenement vorig jaar niet door en is er
alsnog met de “Doe wat je kan-actie” een enorm bedrag opgehaald
voor ALS. Ook de huidige situatie
met het coronavirus is er nog geen
zekerheid hoe de Lenteloop eruit
gaat zien. ‘Wij gaan zeker lopen en
het leven vieren, op welke manier
dan ook’, vertelt Cornelissen.

De organisatie hoop dit jaar weer op veel enthousiasme voor de ALSlenteloop.

nuw- en spierziekte die iedereen
kan treffen. Spieren vallen één
voor één uit. Jaarlijks overlijden
zo’n 500 mensen aan de gevolgen
van deze ziekte. Met een gemiddelde levensverwachting van drie
tot vijf jaar is er geen hoop op
een toekomst. Met steun van vele
deelnemers aan de lenteloop finanALS
ciert de stichting wetenschappelijk
De Stichting ALS zet zich in om onderzoek, om zo ALS eronder te
deze afschuwelijke ziekte uit te krijgen.
bannen. ALS is een dodelijke ze-

Vrijwilligers
Ook dit jaar heeft de ALS Lenteloop weer vrijwilligers nodig om
alles in goede banen te geleiden.
Belangstellenden kunnen zich
aanmelden via een e-mail naar
vrijwilligerslenteloop@gmail.com
met de volgende gegevens: naam,
e-mailadres, telefoonnummer, beschikbaarheid op 24 mei (of de
dagen en weken daarvoor) en ervaring. De organisatie neemt dan
zo snel mogelijk contact met je op.

De Vierklank

Nootjes
Te koop aangeboden
Set lichthouten kastjes Ikea
2 staand 80x80x40 2 liggend
80x40x40 onderverdeeld in
kastjes van 40x40 met deurtjes
€10,-. Tel. 030-2280191
Het Sixtijnse Geheim van
Philipp van den Berg €1,-. Tel:
06-14040516
Tatiana de Rosnay - Haar
naam was S., Die laatste
zomer en het appartement
€2,-. Tel: 06-14040516
6 boeken van Walter Breedveld
€1,-. Tel: 06-14040516
Grote partij schelpen, gratis af
te halen. Tel. 06-44806265
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in hoesjes €10,-. tel. 0346- COCK ROSE- Maartensdijk. Pijnlijke voeten? Medisch
Tel. 06-54967985
PEDICURE mag uw behan243758
deling aan huis uitvoeren. Bel
Verzameling blikken van ver- Boerderij `FORTZICHT`. De voor een afspr. MP Ingrid
schillende merken. Zien er nog locatie voor een vergadering, Kaptijn 06-29574696
netjes uit. €15,-. Tel. 0346- training, familiebijeenkomst,
of cursus! Voordorpsedijk Studerend
stel
zoekt
243758
35, Groenekan. Tel. 030- WOONRUIMTE om te
Personeel gevraagd 2710913, westeneng@boer- huren. Wie kan ons helpen?
derijfortzicht.nl
Tel. 0652642182
Fitte vutters en AOW-ers
gezocht als invalkrachten voor Te huur grote GARAGEBOX/ Werkende jonge dame zoekt
(evt.
het huis-aan-huis verspreiden OPSLAGRUIMTE 130 euro KOOPWONING
van De Vierklank. Een gezond pm. Centrum Bilthoven info huur) in omg. Maartensdijk
en gezellig rondje buiten op 035-6560764 of 06-24760212 0620595752
woensdag op een tijdstip dat ú
schikt. Ook meehelpen de best Hoveniersbedrijf Boomkwekerij D. van Vulpen.
gelezen krant van De Bilt nóg Voor al uw beplanting, tuinaanleg en- onderhoud, bestrating,
beter te verspreiden? Bel 0346 grond- en graafwerk enz. Vraag naar onze geheel vrijblij211992.
vende prijsopgave. Groenekanseweg 78, Groenekan. Tel.
0346-212787
Steentje voor Steentje zoekt
handige jongen van 14 à 15 Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages etc.
jaar voor de ZATERDAG voor Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor
diverse werkzaamheden info: auto’s en (brom)fietsen etc. Kringloop midden Nederland.
Peter 06-20130190
Tel. 06- 50897262

Traphekje Noma Easy fit
klemhekje (wit met grijze OPGERUIMD staat netjes! Ik
handgreep), z.g.a.n., €12,50, zoek een ervaren hulp in de
huishouding voor mijn huis
Tel. 06-48782494
in Westbroek, voor 1x per 2
Skipak Lupilu, maat 92 (beige
weken. Heb je interesse, laat
met gele rits en gele binnenhet me weten: 06-17477424
voering & randen langs de
mouwen, z.g.a.n., €5,-,Tel. Ouder echtpaar uit Holl.
Rading vraagt voor gem. 6
06-48782494
uur per maand huishoudelijke
Poncho (100% waterdicht)
HULP. Uren in overleg. inl. 06
van Kikker en vriendjes, maat
28927680
92/98, incl. bewaarhoes en
kaartje er nog aan, z.g.a.n., Personeel aangeboden
€5,-, Tel. 06-48782494
TUINMAN heeft nog tijd.
Rollator. In zeer goede staat. Voor al uw snoeiwerk, fatsoe25 euro. Tel.0346-212662
neren, voorjaarsbeurt, bestraComputerbureau met royaal ten enz. Alles is bespreekbaar.
werkblad en opbouw voor Altijd vrijblijvende prijsopextra apparatuur. Afm. gave. Tel. 06-50660689 www.
B125xD85x160H145 cm. hoeree-tuinen.nl
Pracht meubel, moet weg, H O V E N I E R S B E D R I J F
spotprijsje nu €39,00. Tel Soestdijk
0616641083
Veel kortingen op groen en
Leren dames laarzen, meer- alle vuilafvoer. Tevens ook,
dere kleuren en modellen, hoge drukreiniging, schutting
maat 39. €8,00 per paar. Tel. plaatsen, gras leggen, bestratingen, grond en graafwerk,
06-16641083
goten reinigen enz. Alles in
Mooie antieke mahonie secre- en om de tuin is mogelijk. Bel
taire afm. B76xH100xD45 vrijblijvend: 0649377634
cm. Moet weg, spotprijjsje nu
MEUBELSTOFFEERDERIJ
€49,00. Tel. 06-16641083
Kwarten
Gebonden woordenboeken Uw bank of stoelen weer als
(Wolters) Engels-Nederlands, nieuw!
Nederlands -Engels €7,50.- Oude Brandenburgerweg 4a
en (Kramers) business woor- Bilthoven, tel. 030 2600088
denboek engels zakentermen.
Alles zo goed als nieuw. Van Jonge vrouw met ervaring zoekt werk als
€48
HUISHOUDELIJKE hulp.
JVC breedbeeld LCD TV Tel. 06-84807630 / 030scherm 81cm diagonaal. Goed 8796002
werkend €25,-. Tel. 0346Betrouwbare huishoude213501
lijke hulp aangeboden.
Boek over orchideeën, Referenties beschikbaar. Tel.
Duitstalig. €5,-. Tel. 0346- 06-84291804
243758

Mooie VAKANTIEBUNGALOW WIFI
Gezellig en goed verwarmd
Rust, Ruimte en natuur, fijne wandel omgeving.
Nog enkele weken vrij jan.feb.mrt.
www.twentehuisjes.nl
familie.meinders@yahoo.com
Denekamp 0541626578/0639609666.

Uw lokale
drukwerkspecialist

0346 211215
info@parelpromotie.nl
www.parelpromotie.nl

❏	Te koop gevraagd (u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)
❏	Activiteiten/Evenementen (alleen 1 koloms, u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)
❏	Auto’s/motoren (is de vraagprijs € 50,00 of meer dan moet u voor deze rubriek betalen - zie 2.)
❏	Fietsen/brommers (is de vraagprijs € 50,00 of meer dan moet u voor deze rubriek betalen - zie 2.)
❏	Personeel gevraagd (u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)
❏	Personeel aangeboden (u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)
❏ Diversen (biedt u iets te koop aan onder € 50,00 dan kunt u in
aanmerking komen voor een gratis plaatsing - zie 1., voor overige zaken geldt 2.)
❏ Cursussen/Trainingen (u moet betalen voor deze rubriek - zie 3.)

1.	niet meer dan twee artikelen per advertentie, niet meer dan 5 regels,
de prijs moet vermeld worden (n.o.t.k. is dus niet gratis!), 1-koloms advertentie.
2.	1-koloms advertenties met één woord in hoofdletters: voor de eerste drie regels
€ 5,00. Voor elke volgende regel of deel daarvan + € 1,50.
2-koloms advertenties met een vet gezette kop: voor de eerste 3 regels € 9,50
Voor elke volgende regel of deel daarvan + € 2,00.
3. 2-koloms advertentie met vetgedrukte kop, maximaal 450 tekens € 17,50.

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

Timetoplay-debilt.nl helpt met het opvoeden van uw hond.
Mail voor meer informatie naar info@timetoplay-debilt.nl of
bel met 06-19001860

ontwerp+print+druk

Kruis de betreffende rubriek aan:
❏ Te koop aangeboden (particulieren woonachtig in het verspreidingsgebied van De Vierklank
kunnen artikelen tot € 50,00 gratis aanbieden in deze rubriek - zie 1. en 2.)

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

Corona-stress, neem DRUMLES!
In de coronaproof studio van Gijsbert Zwart in Groenekan.
Bel voor meer info 06-51403025 of kijk op de website www.
drumles-utrecht.nl

Parel Promotie

Adverteren met een Nootje

Maar ook voor
een nieuwe
website
of restyle!
Kom eens langs.

1
2
3
4
5
Groenekan
Maartensdijk
Westbroek
E-mail

De Vierklank, Kon. Wilhelminaweg 461 (inleveren vóór vrijdag)
Drogisterij van Rossum, Maertensplein 22 (inleveren vóór vrijdag)
Cafetaria-IJssalon Coen, Kerkdijk 3 (inleveren vóór vrijdag)
info@vierklank.nl (uiterlijk vrijdag mailen)

Naam ............................................................................................................................................
Adres ............................................................................................................................................
PC/Plaats ...........................................................................Tel ......................................................

Op ’t bankje

Als ik na ruim 8000 stappen tevreden op het bankje neerstrijk vind
ik dat het voor nu wel genoeg is. Het winterweer zorgt ervoor dat
je wat steviger doorstapt. Het is gelukkig droog en aan de lage
temperatuur wen je ook wel een beetje, hoewel ik meer van wat
warmer weer houd. Vlakbij is een vrouw in een geel hesje met
een grijpstok ijverig bezig zwerfvuil op te ruimen. Aan het frame
van een boodschappentrolley is in plaats van een tas op ingenieuze wijze een doorzichtige vuilniszak bevestigd waarin het afval
wordt gedeponeerd. Ze maakt niet de indruk dat ze het vervelend
vindt. Het verbaast me dat er zoveel afval te verzamelen valt want
de zak zit behoorlijk vol. Als ze bij mij in de buurt komt groet ik
en maak haar een compliment. Hoe ze dat vindt weet ik niet want
door het mondkapje dat ze draagt kun je de gelaatsuitdrukking
niet zien. Ze besluit bij me te komen zitten en ik merk al gauw
Diversen
dat ze een gezellige prater is. ‘Ik kan niet tegen zwerfvuil en raap
Singeltjes uit de jaren '70,
Nederlandstalig. Compleet Oud ijzer- en metaalafval al heel wat jaren. Soms gaat mijn man ook mee want er valt altijd
veel te ruimen. Eerlijk gezegd is het een hobby van ons geworden. Je vindt alles wat je je kunt voorstellen en wat je je niet kan
voorstellen vind je ook’, zegt ze lachend. Dat maakt me natuurlijk
nieuwsgierig dus vraag ik wat dan zoal. Ze gaat er wat gemakkelijker voor zitten en begint dan met een opsomming. Nieuw voor
haar zijn de mondkapjes, die gewoon in de struiken gegooid worden. ‘Maar daar zijn er natuurlijk ook miljoenen van gemaakt. Het
• Nieuws • Agenda • Informatie meest zie je blikjes, flesjes, soms halfgevulde zakken patat en anAnaloog kanaal 45 / digitaal kanaal 43 /
dere etenswaren. En dan zijn ze verbaasd dat er ratten zijn. Maar je
www.regiotvdebilt.nl
hebt ook wel een iets leuks. Nog niet zo lang geleden vond ik een
tientje. Maar het meeste wil je niet met je handen aanpakken. Vieze zakdoekje, condooms en dat soort dingen. Daarom draag ik ook
altijd deze handschoenen.’ Ze moet bekennen dat het ook wel een
beetje verslavend is. Ik ben ook benieuwd naar de opmerkingen
die ze krijgt. Weer moet ze lachen. ‘Je krijgt soms complimenten
en dat is best leuk om te horen. Er zijn ook mensen die blijkbaar
denken dat je wel een taakstraf zal hebben en je meewarig aanstaren. Eigenlijk wil ik wel een keer zeggen dat ik inderdaad een

taakstraf heb, maar dan een vrijwillige. Ik heb ook meegemaakt
dat een paar pubers voorbijkwamen en dat een van die jongens een
blikje op straat gooide terwijl ik aan het afvalruimen was. Ik vroeg
of hij het wilde oprapen maar dat weigerde hij stoer. Dat vond
een vriendje kennelijk te ver gaan en die wilde het oprapen. Dat
vond die stoere jongen weer niet goed en net voor zijn vriendje
het blikje te pakken had griste hij het weg een gooide het in mijn
plastic zak. Dat vind ik toch wel weer leuk en misschien leidt het
ertoe dat hij zijn blikjes voortaan in de afvalbak gooit. Er zijn ook
mensen die er kwaad om worden en vinden dat de gemeente het
moet doen. Ik heb heel veel respect voor de mensen van de Biga
Groep die heel veel grote gedumpte spullen opruimen. Daar doe
ik niets mee. Je begrijpt niet hoe mensen erbij komen om een oude
radio of een gevulde vuilniszak in de bosjes
te dumpen, die de Biga mannen en
vrouwen opruimen. Ik houd me
bezig met zwerfvuil en dat is al
heel wat. Maar het schept voldoening als de wijk er weer
netjes bijligt.’
Maerten
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Zwembad Brandenburg kijkt
positief naar de toekomst
door Kees Diepeveen

Het eerste jaar is voor zwembad Brandenburg roerig verlopen. SRO die in een joint venture
met de gemeente De Bilt het zwembad exploiteert had zich een betere start
voorgesteld maar kijkt toch met optimisme naar de toekomst.
Met Annalies van Zoeren-van Swol,
manager van zwembad Brandenburg
en Niels Smit, 14 jaar zweminstructeur in Brandenburg kijken we een
jaar na de opening terug. Een moeilijk jaar omdat in maart Nederland
door het coronavirus werd gegijzeld
en dit voor het zwembad ook verstrekkende gevolgen had. Het was
maandelijks schakelen voor het team
om eerder genomen maatregelen
weer aan te passen en geschikt te
maken voor het moment. Annalies:
‘Het was voor ons allemaal een hectische periode en enorm wennen. De
medewerkers kwamen in de voor
hen nieuwe SRO-organisatie, kregen
nieuwe collega’s en kregen te maken
met de coronapandemie. Gelukkig is
dat is allemaal goed gegaan en is er
een hecht en prima team ontstaan’.
Klanttevredenheidsonderzoek
Een van de afspraken die door de gemeente De Bilt met SRO is gemaakt
is dat jaarlijks een Klanttevredenheidsonderzoek wordt gehouden onder gebruikers van het zwembad. In

november heeft het onderzoek voor
de eerste keer plaatsgevonden. Annalies met enige trots: ‘Onze gebruikers
geven ons gemiddeld een 7,9. Dat is
een heel bemoedigend resultaat en
geeft aan dat we op de goede weg
zijn. De toelichtingen op de open
vragen moeten nog wel worden afgerond. Dan weten we exact hoe onze
gebruikers het bad ervaren’.
Vinnie
Dit jaar introduceert het zwembad
een nieuwe zwemlesmethodiek met
de naam ‘Vinnie’. Deze methodiek is
er op gericht om de vorderingen tijdens de zwemlessen bij te houden en
hiervoor beloningen uit te reiken aan
het kind. Niels: ‘Elk kind dat zwemlessen volgt of gaat volgen krijgt een
‘Vinnie’. Dat is een mooi gekleurde
schuimrubberen vis met uit gestanste
gaten, waarin schubjes passen die je
verdient als je een bepaalde lesprestatie hebt geleverd. Maar er zijn ook
uitsparingen waar grote schubben in
passen wanneer je het A, B of C diploma hebt gehaald’.

Aquaspetters
Er staan nog meer vernieuwingen op
stapel. Zo wordt het zwemlespakket
A/B met diplomagarantie geïntroduceerd. Dat heeft volgens Annalies
een aantal voordelen: ‘er is een vaste instructeur gedurende het gehele
zwemlestraject, een vast lesmoment
in de week en een vast bedrag voor
het A/B pakket met diplomagarantie. We eisen wel een minimale aanwezigheid bij de lessen van 90%.
De fases op weg naar het diploma
worden voor de kinderen duidelijk
zichtbaar doordat we die fases met
vis ‘Vinnie’ zichtbaar maken. Er
zijn extra lesmomenten bijgekomen
door een uitbreiding van docenten dus de wachtlijst is aanzienlijk
korter geworden. Het bad heeft een
overzichtelijke indeling en we werken zoveel mogelijk met een vaste
docent. Daardoor bouwt het kind
een band op met de docent. Dat is
belangrijk want met name in het
begin is het best spannend voor de
kinderen’. ‘Ook gaan we voor één
nieuwe groep twee zwemlessen per

Corona en het onderwijs
op De Nijepoort
door Henk van de Bunt
Afstandsonderwijs en noodopvang op De Nijepoort in Groenekan:
‘Waar een kleine school groot in kan zijn’
Een nieuw jaar begint voor basisschool De Nijepoort in Groenekan
met de start van een nieuwe directeur en … met de tweede lockdown.

Voor de Kerst zijn alle materialen
en zo nodig laptops mee naar huis
gegeven zodat de leerlingen thuis
alles bij de hand hebben wat nodig
is voor het afstandsonderwijs’.

Basisschool de Nijepoort in Groenekan is een kleinschalige, openbaar toegankelijke basisschool in
het groen. Op fietsafstand in het
buitengebied tussen Utrecht en
De Bilt huisvest ze leerlingen uit
Groenekan, Utrecht, Westbroek,
De Bilt, Bilthoven, Maartensdijk
en Maarssen.

‘De eerste week van het afstandsonderwijs zit er nu op en we zijn
tevreden. De groepen starten elke
dag met een kringgesprek via
Google meet, waarna de echte
lesdag begint. De meest creatieve
filmpjes, digitale instructies en
bijzondere opdrachten passeren
de revue. Contactmomenten (ook
elke dag individuele meets met de
leerkracht) en zelfstandig werken
wisselen elkaar af en er wordt hard
gewerkt door de leerlingen. Het is
bijzonder om te zien hoe snel de
digitale vaardigheid van leerlingen
en leerkrachten zich ontwikkelt’.

Peggy van Holst Pellekaan is die
nieuwe directeur van De Nijepoort. Zij vertelt: ‘Vanaf de zijlijn
heb ik meegekeken hoe de leerkrachten in de Kerstvakantie een
volwaardig digitaal aangestuurd
lesprogramma hebben voorbereid.

‘Naast het afstandsonderwijs, waarbij ouders een belangrijke rol spelen in de begeleiding thuis, is er
noodopvang op school. We merken
dat er meer gebruik wordt gemaakt
van de noodopvang dan tijdens de
eerste lockdown. Circa 20% van
onze leerlingen maakt hier nu gebruik van. Ook deze leerlingen volgen eigenlijk afstandsonderwijs. Ze
krijgen digitaal les van hun eigen
leerkracht, maar zitten op school,
omdat hun ouders buitenshuis aan
het werk zijn in een vitaal beroep.
Het is een hele uitdaging om voldoende begeleiding te vinden voor
de noodopvang, omdat de leraren
al gewoon aan het werk zijn, maar
door de flexibiliteit en de grote
inzet van iedereen, die op De Nijepoort werkt is het ook gelukt om
deze opvang te realiseren. Het onderwijs loopt voor alle leerlingen
dus zoveel mogelijk ononderbroken door. Zelfs de extra ondersteuning voor kleine groepjes en voor
individuele leerlingen loopt door.
Dat is een prestatie van formaat’.

‘We bereiden ons nu voor op een
mogelijke verlenging van de lockdown, waardoor er weer nieuwe
weekplanningen en instructies
moeten worden gemaakt, er nieuwe
materialen op een veilige manier
moeten worden uitgedeeld aan de
leerlingen, toetsmomenten verschuiven, etc. etc. Petje af voor het
hardwerkende, creatieve team van
Er wordt meer gebruik gemaakt van de noodopvang. Ook deze leerlingen De Nijepoort; een bijzondere en
volgen eigenlijk afstandsonderwijs.
fijne school’.

Annalies van Zoeren - van Swol en Niels Smit met vis Vinnie die een
belangrijke rol speelt bij de nieuwe lesmethodiek.
week aanbieden’, aldus Niels. ‘De
kinderen kunnen snel hun diploma
halen wat voor ouders misschien
aantrekkelijk is. Denk maar eens aan
zwemlessen in de vakantie. Zo gauw
het kan, gaan we starten met die
groep. Andere nieuwe initiatieven
zijn: het programma Aquaspetters
voor kinderen van 8 tot 14 jaar die
b.v. borstcrawl willen leren, snorkelen of een ander zwemonderdeel.
Zelfs zeemeerminzwemmen wordt
mogelijk. Zwemmen met een echte
zeemeerminstaart.
Social media
Middels de Facebookpagina, Instagram en andere social media
probeert het team zo veel mogelijk
mensen te bereiken om de nieuwe
ontwikkelingen bekend te maken.
Annalies: ‘We weten dat er nog
veel mensen zijn in De Bilt die niet
vanzelfsprekend naar ons zwembad
komen maar naar omliggende baden gaan. Daar liggen dus kansen en

die willen we pakken. We kijken uit
naar het moment waarop het zwembad weer geopend wordt. Naar verwachting zullen alle kinderen een
‘Vinnieplankje’ willen hebben die
uitgereikt worden met een rugtas.
We hebben er heel veel klaar liggen in allerlei kleuren’. Binnenkort
zullen alle nieuwe ontwikkelingen
over de nieuwe lespakketten op de
website te vinden zijn met voorlichtingsfilmpjes over Vinnie’.
Natuurlijk zijn ook de bekende activiteiten nog in de aanbod opgenomen zoals: banen zwemmen, ouder/
kind zwemmen, aqua-joggen, trimzwemmen, aqua-aerobics, fifty-fit
en het vrij zwemmen. Inclusief het
nieuwe lesaanbod biedt zwembad
Brandenburg een aantrekkelijk
aanbod en kan zeker concurreren
met de zwembaden in omliggende
gemeenten. Voor verder info www.
zwembadbrandenburg.nl

Peuters en kleuters leren
spelenderwijs bewegen
Goed leren bewegen doen kinderen het makkelijkst op een leuke
manier. Daarom kunnen peuters en kleuters bij Number EighT in
Maartensdijk het nijntje Beweegdiploma halen!
Het nijntje Beweegdiploma biedt jonge kinderen wekelijks speelplezier, terwijl ze op hetzelfde moment alle essentiële basisvormen
van bewegen leren. Kortom, het is een combinatie van plezier met
een flinke dosis gezonde ontwikkeling.
Bewegen met plezier
In de lessen kunnen peuters en kleuters bijvoorbeeld naar hartenlust
balanceren, rollen, huppelen, klauteren, springen, zwaaien, vangen,
gooien en schoppen. Alle basisonderdelen van bewegen komen aan
bod via leuke oefeningen en spelletjes. Zo leren kinderen op een
verantwoorde manier bewegen met veel variatie. Dit is essentieel
om fijn te kunnen bewegen en sporten. Ook leren ze sociale vaardigheden als samen spelen, op je beurt wachten en goed met elkaar
omgaan.
Meedoen
Het nijntje Beweegdiploma is er
voor kinderen van 2 t/m 6 jaar. Het
programma is zorgvuldig samengesteld door de KNGU en wordt
alleen gegeven door speciaal opgeleide trainers. Na het doorlopen van de lessen ontvangen de
kinderen een diploma tijdens een
beweegfeestje. Daarop staat waar
ze mee hebben geoefend. Number
EighT verzorgt de lessen voor kinderen van 2 tot 4 jaar op donderdagen om 9.30 uur in De Vierstee
te Maartensdijk. Op donderdag 11
en donderdag 18 worden er gratis
kennismakingslessen
gegeven.
Meer informatie is te vinden op Op weg naar het nijntje Beweegwww.numbereight.nl.
diploma. (foto Kelvin Middelink)
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Nieuwe aanplant op
De Bantam in Maartensdijk
Sinds 2005 heeft Utrechts Landschap ‘De Bantam’ in beheer. Het is een door weilanden omsloten
beschermd natuurgebied aan de zuidoostkant van de Dorpsweg in Maartensdijk, tegenover
landgoed Rustenhoven. Deze maand gaat Utrechts Landschap de leefbaarheid voor dassen,
reeën, insecten, vogels en kleine zoogdieren in dit gebied versterken en verbeteren door
de aanplant van bomen en diverse soorten bloeiende en vruchtdragende heesters.
Het beschermde natuurgebied bevindt zich tussen de Bantamlaan
en de Eyckensteinsesteeg en bestaat uit twee delen. In het deel aan
de Bantamlaan zijn diverse houtwallen met onderbegroeiing van
bramen. Hier staat ook nog een
oude, buiten gebruik geraakte kapschuur. In het zuidwestelijk deel is
een voederakker met mais speciaal voor dassen. Daarnaast is een
graanakker met bloemenmengsel
voor insecten. Het graan en de
bloemzaden bieden voedsel voor
vogels en kleine zoogdieren. Het
andere deel van het natuurgebied is
een langgerekt grasland evenwijdig aan de Bantamlaan. Vanwege
het verbindingsstuk tussen de beide terreinen wordt laatstgenoemde
perceel H genoemd. De totale oppervlakte is 7 hectare. Het terrein
van Utrechts Landschap wordt ter
hoogte van het verbindingsstuk
verdeeld door twee graslanden
van derden. Het zuidelijke deel
wordt gemaaid, waarbij het maaisel wordt afgevoerd, en ‘s zomers
beweid. Het noordelijke grasland
wordt gebruikt als hooiland.

De oude kapschuur wordt geschikt
gemaakt voor huisvesting voor de
kerkuil. (foto Eddy Kuis)
Historie
In het landelijk gebied aan de oostzijde van het dorp Maartensdijk zijn
na de veenontginningen diverse
boerderijen ontstaan. Een daarvan
was ‘De Bantam’, oorspronkelijk
een kloosterboerderij. De benaming
van de boerderij was rond het jaar
1900 bedacht door de bewoner van
de buitenplaats Rustenhoven aan
de overzijde van de Dorpsweg. Hij
was ooit consul in Bantam, Java.
De boerderij is in 1960 afgebroken.
Na de tweede wereldoorlog nam
de vraag naar landbouwkundig onderzoek fors toe om de voedselproductie te kunnen verhogen. In 1966
werd daarom proefboerderij ‘De
Bantham’ met 3000 fok- en mestvarkens geopend. Deze boerderij is
naar Lelystad verhuisd, waarna het
gebied in 2003 gesaneerd werd opgeleverd. Als gevolg van het herinrichtingsplan van het Noorderpark
is het in handen van Utrechts Landschap gekomen.

Boerderij de Bantam, midden dertigerjaren vorige eeuw. (uit de
verzameling van Koos Kolenbrander)
Ecologische verbindingszone
De Bantam vormt een belangrijke
schakel in de ecologische verbindingszone tussen het Maartensdijkse bos en het Ridderoordse bos. Het
door weilanden omgeven gebied
maakt deel uit van het NatuurNetwerk Nederland. Dit netwerk is
bedoeld om natuurgebieden beter
met elkaar en met het omringende
agrarisch gebied te verbinden. De
combinatie van het open terrein en
houtsingels biedt een ideale leefomgeving voor reeën, hazen, dassen,
muizen en andere kleine zoogdieren, maar ook vele soorten insecten,
(roof-) vogels en paddenstoelen.
Hier vinden ze voedsel, schuil- en
voortplantingsplaatsen. Met een
paar aanpassingen kunnen in de
aanwezige oude kapschuur kerkuilen nestelen. Omdat het gebied niet
opengesteld is voor bezoekers, kunnen de dieren er ongestoord leven.
Natuurwaarden versterken
Het beheer is gericht op behoud
en versterking van de ecologische
verbindingszone, dus voor het behoud en de bevordering van flora
en fauna. Veel dieren zijn gebaat
bij het halfopen cultuurlandschap.
Om dit te versterken gaat Utrechts
Landschap deze maand een nieuwe
houtsingel aanplanten van 1600
stuks gemengd bosplantsoen. Er is
gekozen voor bloeiende en vruchtdragende soorten als veldesdoorn,
hazelaar, meidoorn, sleedoorn,
hondsroos, egelantier, dauwbraam,
boswilg, vlierbes, fladderiep en
Gelderse roos. Ook worden er 16
bomen geplant, te weten eiken en
linden, een walhalla voor insecten.
In het terrein bevinden zich twee

dassenburchten. Met de te nemen
maatregelen wil Utrechts Landschap hun leefgebied beschermen
en versterken door een (voedsel-)
trekroute voor de dieren creëren.
Zo kan er ook een uitwisseling van
genen met de dassen in de regio
plaatsvinden. De aanwezige oude
kapschuur wordt geschikt gemaakt
voor huisvesting voor de kerkuil.
Hoe gaat het verder
Uiteraard zal het terrein blijvend
beheerd worden. Voor de nieuwe
aanplant betekent dit, dat de houtige gewassen na 10 jaar worden
‘afgezet’ (afgezaagd op ca. 10 cm
boven het maaiveld). Zo krijgen de
jonge planten ruim de tijd om zich
goed te ontwikkelen. Door middel
van onderzoek naar gebruikssporen
van dieren en het eventueel plaatsen van cameravallen zal worden
gekeken of in de toekomst meer
dieren De Bantam weten te vinden.
Voor het succes van het project,
dus het beschermen, behouden en
versterken van de natuurwaarden
en de ecologische verbindingszone,
is het belangrijk dat het natuurgebieden Bantam en perceel H afgesloten blijven voor zowel publiek
als honden. In een mum van tijd
weten honden namelijk geursporen
van reeën en dassen op te sporen
met alle gevolgen van dien. In het
rustgebied krijgen de dieren alle
gelegenheid om er te leven en zich
voort te planten. Utrechts Landschap zal op deze maatregelen toezien en handhaven.
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Baard van Koning Winter
IJshaar, ook wel haarijs of sneeuwbaard, is een zeldzaam natuurlijk verschijnsel waarbij een haarachtige, wollige ijsstructuur ontstaat als de luchttemperatuur even onder het vriespunt ligt.
In de ondergrond komen schimmels voor en bij de stofwisseling van
deze schimmels komt onder andere water vrij dat door zeer kleine
openingen in hout naar buiten wordt geperst. Het naar buiten geperste
water bevriest tot een haarachtige structuur. Een hoge luchtvochtigheid is noodzakelijk voor de succesvolle vorming van ijshaar zodat
het naar buiten geperste water niet kan verdampen en voor bevriezing
beschikbaar blijft. Zolang de schimmels water blijven produceren en
de klimatologische omstandigheden gunstig blijven, kan ijshaar aan
blijven groeien. Als de
luchttemperatuur te laag
wordt, daalt de stofwisseling van de schimmels
tot zo’n laag niveau dat
er onvoldoende water
geproduceerd wordt. IJshaar is zeer teer en smelt
na aanraking of bij zonlicht direct weg. IJshaar
is daarom ‘s morgens
vroeg of alleen op schaduwrijke plaatsen te vinden. IJshaar staat ook wel
bekend als ‘de baard van
Koning Winter’.
IJshaar op een schaduwrijke plek in het Maartensdijkse bos. (foto Hanneke de Bouter)

Sporen van winter
Wachten op sneeuw. De hele dag was het waterkoud, zat er spanning
in de lucht. Als dan eindelijk, laat in de middag, fijne poedersneeuw
naar beneden dwarrelt rennen de kinderen naar buiten. Dik ingepakt laten zij zich luid lachend en joelend voorttrekken op sleetjes
of op skies. In de tuinen verrijzen sneeuwpoppen, groot en klein.
Sneeuwballen vliegen door de lucht. De vrolijke sneeuwpret schalt
over straat, tot laat in de avond. Opmerkelijk hoe juist de kou de
mensen ontdooit.
De witte avond verstilt. Sneeuw knerpt onder de schoenen die sporen maken op het pad. Looppatronen van praktisch uitgewerkte profielzolen, als ook voetafdrukken van talloze dieren. Sporen in de
sneeuw verraden de wandelgangen van kat en hond, maar eveneens
het aantal vogels dat de voedertafel bezoekt. In de polder is de aanwezigheid van reeën en hazen ineens zichtbaar en tekent de zwaan
zijn gewicht in de diepte van zijn spoor dat naar het water leidt.
Om 5 uur in de ochtend stijgt de temperatuur alweer, betekent het
einde van de pret. Aarzelend breekt later de zon door, ontdooit de
laatste sporen van winter.			
(Karien Scholten)

advertentie
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Afhalen of laten bezorgen.
woensdag t/m zondag
tussen 17.00 - 19.00 uur.

(Jacqueline van Dam, Boswachter
Publiek Utrechts Landschap)

Bestellen kan tot 15.00 uur op de dag zelf.

Woe.
20-1
Do.
21-1
Vr.
22-1
Za.
23-1
Zo.
24-1

Saté van varkenshaas
met atjar, kroepoek
en friet
Wildpeper, stamppot
en rode kool
(€ 15,00)
Gebakken snoekbaarsfilet, Hollandaisesaus en friet

€ 11,50

Bezorgen
+ € 2,50
per
bestelling

Groentequiche met
kaassaus en friet

Alle gerechten worden vergezeld door sla.

In het gebied bevinden zich 2 dassenburchten. (foto Paul Jacobs)

In haiku:
Sporen van winter
Dunne sneeuw brengt dikke pret
De kou die ontdooit

Toetje van de week: Witte chocoladetaart
met bosvruchten en slagroom € 5,00
Flesje huiswijn: € 12,50
Bestellen via: naastdeburen.ccvshop.nl
Mailen ook nog mogelijk.

