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Groenekanse bewonersvereniging 
wil geen Partycentrum 

in de achtertuin
door Henk van de Bunt

Buurtbewoners dachten een (oefen-)golfbaan met 9 holes achter hun huis te krijgen. Inmiddels blijkt 
het, nu de bouwvergunningen zijn aangevraagd, te gaan om een omvangrijk Partycentrum van 
3000 m² (ongeveer een half voetbalveld) met drie verdiepingen; meldt de bewonersvereniging 

Ruigenhoek (i.o.). Bewoners van m.n. de westzijde van de Koningin Wilhelminaweg 
en de Ruigenhoeksedijk zijn uiterst verontwaardigd.

Op de website www.birdyclub.nl/
utrecht is te lezen, dat de exploitant 
hier het zgn. Chi-chi concept wil 
starten; een uniek golf- en enter-
tainmentconcept. Woordvoerster  
en aanwonende Mieke Bakkum 
licht toe: ‘Op de inmiddels van 
de site verdwenen pagina van Ne-
derlandgolft.nl wordt Chi Chi als 
volgt omschreven: All-day horeca 
voor het hebben van een leuke tijd, 

entertainment, relaxen, feesten en 
lekker eten en drinken en natuur-
lijk golf. Van kleine vergaderingen 
tot feesten met wel 500 personen. 
Een eigen parkeerterrein met 150 
parkeerplaatsen, gratis voor gas-
ten. Ze zijn niet een golfclub, maar 
een horeca-belevingsconcept met 
150 eigen parkeerplaatsen gratis 
voor gasten’. 

Ruigenhoekpark
Het gaat hier om het zgn. Noorder-
park-Ruigenhoek: het gebied tussen 
de Gageldijk, Burgemeester Huyde-
coperweg, Kooijdijk en Koningin 
Wilhelminaweg. Er zijn vijf gebied-
spartners bij betrokken: Provincie 
Utrecht, de gemeente De Bilt, de 
gemeente Utrecht, Staatsbosbeheer 
en Recreatieschap Stichtse Groen-
landen. Noorderpark-Ruigenhoek 
is een gebied waar de inwoners uit 
de regio op adem kunnen komen in 
een groene en historische omgeving. 
Een plek die van waarde is voor de 
inwoners van de omliggende ge-
meenten. Mieke Bakkum: ‘Het is 
ook de plek, die in deze Corona-tijd 
door steeds meer mensen wordt ont-
dekt als een plek voor een ontspan-
nen wandeling met de rust die de 
natuur geeft. Waar o.a. hazen (rode 
lijst), kieviten, watervogels, roofvo-
gels hun natuurlijke habitat hebben. 
Een uniek landschapsmonument, 
waarvan bij de landinrichting in het 
bestemmingsplan is opgenomen dat 
extensieve recreatie het hoofddoel 
moet zijn’. 

Horeca
‘Dat betekent kleinschalige ho-
reca voor de gebruikers van het 
park, wandelaars, fi etsers en gol-
fers. Het park is onderdeel van de 
groene buffer tussen Utrecht en 
Hilversum. Het gebied maakt on-
derdeel uit van het Groene Hart 
en de Nieuwe Hollandse Waterli-
nie, het grootste rijksmonument 
van Nederland, dat genomineerd 

is om UNESCO werelderfgoed 
te worden. O.a. de gemeente De 
Bilt heeft de verantwoordelijk-
heid voor het voortbestaan en de 
bescherming van de natuurwaarde 
van het gebied. Dit Chi-chi con-
cept komt in de verste verte niet 
overeen met wat er in het bestem-

Een overzichtstekening met de ver-
ontrustende plannen.

Golfbaan en partycentrum staan hier gepland.

Op de parkeerplaats is het in het weekeinde vooral ’s ochtends druk sinds 
corona.

mingsplan staat. Het is ook niet 
in overeenstemming met het Toe-
komstperspectief Noorderpark 
Ruigenhoek, zoals dat in 2018 in 
opgesteld door de gebiedspartners 
en de buurtbewoners’.

Toekomstperspectief
Hier valt als visie te lezen: ‘Noor-
derpark-Ruigenhoek, dat is: ‘Op 
verhaal komen in Waterliniege-
bied. Samen sporten, spelen en 
ontspannen binnen handbereik. 
Behoud en verbetering van de 
ruimtelijke kwaliteit is het uit-
gangspunt voor de vervolgstappen 
waarbij economisch en maatschap-
pelijk rendement deel van de afwe-
ging vormen. Het is een inspiratie-
bron en een afwegingskader voor 
initiatieven die het gebied verder 
brengen. Bij de ontwikkeling van 
Noorderpark-Ruigenhoek moet 
rekening houden worden met een 
aantal voorwaarden: de impact op 
de leefomgeving, een balans tus-
sen kosten en baten, een goede or-
ganisatie en wettelijke (planologi-
sche) kaders. Het is onmogelijk de 
gebiedsexploitatie voor Noorder-
park-Ruigenhoek volledig sluitend 
te maken. Het hoort bij de maat-
schappelijke opgave van de over-
heid om kosten te maken voor het 
in stand houden van onze natuur, 
recreatie en cultuurhistorie. Ook 
in Noorderpark-Ruigenhoek is dat 
aan de orde. Hopelijk ontstaan er 
ook nieuwe ideeën, die door de ge-
biedspartners getoetst worden aan 
de ontwikkelrichting die in het 
toekomstperspectief staat. Ge-
zamenlijk met alle betrokkenen 
maken we dit toekomstperspec-
tief tot een succes’.

Niveau
De vergunningsaanvraag vermeldt: 
‘Golf & business: altijd een prima 
combinatie en al helemaal met ho-
reca van hoog niveau. Chi Chi biedt 
diverse B-to-B-faciliteiten voor 
vergaderingen, events, presenta-
ties, klanten- en bedrijfsuitjes. Van 
kleine meetings en feestjes tot golf-
toernooien tot wel 500 personen 
en uitstekend bereikbaar. Chi Chi 
komt in het prachtige Park Ruigen-
hoek aan de Gageldijk in Utrecht. 
Dit recreatiegebied trekt mensen uit 
de wijde omgeving, zowel per auto 
als openbaar vervoer zeer goed be-
reikbaar’.

Bezwaar 
Daarom hebben de bewoners zich 
verenigd in de Bewonersvereni-
ging Ruigenhoek om bezwaar te 
maken tegen het verstrekken van 
een vergunning voor de bouw en 
exploitatie van zo’n partycen-
trum in het Noorderpark. Mieke 
Bakkum tenslotte: ‘De exploitant 
heeft zich te houden aan het be-
stemmingsplan, zoals dat is be-
sproken met de gebiedspartners 
en bewoners, een oefengolfbaan 
met 9 holes, ondersteund door ex-
tensieve horeca. Horeca waar ook 
anderen in het park (wandelaars, 
fi etsers en de golfers) gebruik van 
kunnen maken. En dus niet voor 
een centrum waar feesten en par-
tijen kunnen plaatsvinden waar 
500 personen bij aanwezig zijn’. 
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

Een uitgave van Vario Pers
Oplage 20.500 ex
Redactie: Henk van de Bunt
Eindredactie: Saskia van Driel
Redactie- en advertentieadres:
Kon. Wilhelminaweg 461
3737 BE Groenekan
T:0346-211992. ook via  
E:info@vierklank.nl

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

06/06 • 10.30u - Ds. mevr. 
Marjolein - Cevaal Erbrink

Aanmelden via kerkelijkbureau@
pgbilthoven.nl

Pr. Gem. Zuiderkapel
06/06 • 09.30u - Ds. J. Niesing

06/06 • 18.30u - Proponent 
D.A. Burggraaf

Woudkapel
06/06 • 10.30u - Livestreamdienst met 

Friso Boogerd, afscheidsdienst
Maximaal 30 personen; aanmelden via 

opgeven@woudkapel.nl

Evangelische Gemeenschap, 
Zuiderkapel, Boslaan 3 Bilthoven

06/06 • 14.00u - de heer Peter Kerkhove 

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
06/06 • 10.30u - Gebedsviering 

René Grotenhuis 

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

Momenteel zijn er geen kerkdiensten 
in d’Amandelboom; wanneer ze weer 

gehouden zullen worden zullen ze online 
te volgen zijn.

 
De Bilt

Protestante Wijkgemeente Dorpskerk
06/06 • 10.00u - Ds. H.E. Dankers 

bevestiging ambtsdragers
Maximaal 30 personen; vooraf 

aanmelden verplicht.

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk 

06/06 • 10.00u - Ds. mevr. A. van Veen

R.K. St. Michaelkerk
06/06 • 09.00u - Communieviering 

Wies Sarot
Reserveren via www.marthamaria.nl/

vieringen

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
06/06 • 10.00u - spreker 

Adri van der Mast

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
06/06 • 15.30u - Drs. G.A. van Ginkel

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

06/06 • 10.00u - Ds. C.M. Visser
06/06 • 18.30u - Ds. W. van Klinken

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

06/06 • 11.00u - Ds. René Alkema
Aanmelden verplicht: Dienst ook online 

te volgen via kerkdienstgemist.nl.

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

06/06 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
06/06 • 18.30u - Ds. A.D. Goijert
Besloten karakter en digitaal via 

kerkomroep.nl.

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

06/06 • 10.00u +18.30u - Ds. 
A.J. Speksnijder

PKN - Ontmoetingskerk
06/06 • 09.30u - Ds. René Alkema 

Aanmelden verplicht: Dienst ook online 
te volgen via kerkdienstgemist.nl.

St. Maartensker Open huis viering / 
Gebedsviering    

06/06 • 11.00u - Openhuis- c.q. 
Gebedsviering Wies Sarot

Reserveren via corona-vieringensm@
marthamaria.nl

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

06/06 • 10.00u - Ds. P.G. Vellekoop
06/06 • 18.30u - Dhr. J. Veltrop

PKN - Herv. Kerk
06/06 • 10.00u - Ds. G. Wassinkmaat
06/06 • 18.30u - Ds. M. van der Zwan 

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

Groenekan • 0346-211215
www.parelpromotie.nlontwerp + print + druk + web

Uw lokale 
drukwerkspecialist 

Altijd dichtbij!

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

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

De uitvaart zoals ú het wilt. Passend.  

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

Op 96-jarige leeftijd is onze lieve moeder, schoonmoeder, 
oma en overgrootmoeder rustig in haar slaap overleden

Adriana Joanna Maria Coleta 
Bekkers - Brooijmans

Adje

* Steenbergen, 3 juli 1924 † Bosch en Duin, 22 mei 2021

Mede-oprichter Uitgeverij Cantecleer en kunsthistorica

Weduwe van Karel J. Bekkers

Wij zijn bedroefd, maar blij dat ze zo lang bij ons was.

Han en Jozé - Beek Ubbergen

Pieter en Yvonne - Dordrecht
Lilian †

Boudewijn en Stephanie - Bilthoven 

Sander en Anna - Utrecht

Maartje en Bart - Hilversum

Kleinkinderen en achterkleinkinderen

De uitvaart heeft in kleine kring plaatsgevonden.

Correspondentieadres: Han Bekkers
Rijksstraatweg 146 | 6573 DG  Beek Ubbergen

han.bekkers@hotmail.com

Op vrijdag 31 mei 1996, afgelopen maandag precies 25 jaar geleden, 
is Pim Hasenbos overleden. Pim heeft in 1969, samen met enkele an-
deren, scoutinggroep Agger Martini in Maartensdijk opgericht. Naast 
oprichter is hij jaren lang actief leiding en voorzitter van de vereniging 
geweest. Ook na zijn afscheid in 1987 bleef hij nauw bij de groep be-
trokken en was hij tot begin 1996 met regelmaat op het scoutingterrein 
te vinden. Scouting, in die tijd nog “Padvinderij” was een groot deel 
van zijn leven.
Nog steeds zijn er veel actieve leden bij scoutinggroep Agger Martini 
die Pim persoonlijk gekend hebben en goede herinneringen hebben aan 
alles wat Pim voor onze groep heeft betekent. Ook de jongere leden 
hebben veel aan hem te danken, scouting Agger Martini had niet ge-
staan waar we nu staan zonder zijn bijdrage.
Daarom staat wij hier nu, 25 jaar later, nog eens extra bij stil. Bij alle 
ontwikkelingen die de groep heeft doorgemaakt en bij alle jeugdleden 
die de afgelopen jaren een fijne tijd bij onze groep hebben kunnen heb-
ben, omdat Pim mogelijkheden zag om iets moois op te bouwen en dat 
vol overgave vorm heeft gegeven.

Het bestuur en de leden van Scouting 
Agger Martini Groep, Maartensdijk

 In memoriam

Zonnebloemloterij

De Zonnebloemloterij voor De Bilt-Bilthoven en Maartensdijk is op 20 
april jl. gestart en loopt door tot begin november. Op 8 november is de 
trekking. Via www.zonnebloemrh.nl kunt u de afdeling van uw keuze 
kiezen. Met de opbrengst van de loten zorgt de Zonnebloem ervoor, dat 
mensen met een lichamelijke beperking door middel van activiteiten en 
bezoekwerk niet worden vergeten. 75% van de opbrengst van de loten 
gaat naar de afdeling van uw keuze. 

Roxane van Iperen in Bilthoven

Op 2 juni ontvangen Bibliotheek Idea en de Bilthovense Boekhandel 
Roxane van Iperen, (schrijfster van het Boekenweekessay) in de Woud-
kapel. Roxane van Iperen wordt vanaf 20.00 uur geïnterviewd door 
Bea Rigter: het interview is te zien via livestream via dewoudkapel.nl. 
Vooraf én tijdens het interview kunnen lezers vragen insturen via een 
mail naar brigter@ideacultuur.nl. 

Kindercollege Bibliotheek Bilthoven

Op dinsdag 8 juni van 16.00 tot 17.00 uur staat het kindercollege in 
Bibliotheek Bilthoven in het teken van hondengedrag. Hoe herken je 
wat een hond fijn vindt, en wat juist niet? Hoe leer je een hond een 
nieuw commando? Samantha van Hondenschool Sammie komt dan 
meer vertellen over hondengedrag. De colleges zijn voor kinderen van 
8-12 jaar gratis toegankelijk. Aanmelden in de bibliotheek of via www.
ideacultuur.nl/kindercolleges. 

Collecte voor het epilepsiefonds

De collecte voor het epilepsiefonds wordt in de week van 7 t/m 12 
juni in Maartensdijk, Groenekan, Westbroek en Hollandsche Rading 
huis aan huis gehouden. De opbrengst is vooral voor wetenschappelijk 
onderzoek. Met geavanceerde MRI apparaten proberen wetenschap-
pers de bron van epilepsie in kaart te brengen zodat een succesvolle 
operatie mogelijk wordt. Elke collectebus heeft een sticker met iDE-
AL-QR code zodat doneren per mobiele telefoon ook mogelijk is. 

Haal die vaccinatie
Burgemeester Potters kon maandag 31 mei zijn vaccinatie halen bij 
de Jaarbeurs in Utrecht en roept alle inwoners van de gemeente De 
Bilt op om zich te laten vaccineren zodra het kan. 

Burgemeester Potters: ‘Zodra het kon, heb ik direct een afspraak 
ingepland voor een vaccinatie. Het is belangrijk dat we allemaal 
zo snel als mogelijk een vaccinatie halen. Alleen samen kunnen we 
op deze manier deze coronacrisis 
bezweren.’ Een vaccinatie be-
schermt jezelf, maar uiteindelijk 
ook je familie, vrienden en de 
kwetsbare mensen om je heen. 
Als het grootste deel van de men-
sen immuun is tegen corona, zijn 
er minder en uiteindelijk geen 
coronamaatregelen meer nodig.

Kijk op www.coronavaccinatie.
nl voor meer informatie en bij 
twijfels op de keuzehulp van 
TNO en het Radboudumc www.
coronavaccinatie-keuzehulp.nl. 

Burgemeester Potters roept ieder-
een op zich te laten vaccineren.
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‘Wij staan altijd voor u klaar.’

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

Tap

Nadia en Sanne van Tap DELA

Niet bouwen zonder verkeersplan
Een delegatie van de bewonersgroep ‘Niet bouwen zonder verkeersplan’ heeft een petitie 

overhandigd aan wethouder André Landwehr. De petitie is 499 keer ondertekend. 

De bewonersgroep van De Bilt en 
Bilthoven Zuid wil met haar petitie 
aandacht vragen voor weloverwogen 
verkeersoplossingen bij grootschali-
ge bouwplannen binnen de gemeen-
te. Daarbij wordt specifiek aandacht 
gevraagd voor veilig verkeer en de 
leefbaarheid van de omgeving. 

Oplossingen
Bewoners van De Bilt en Bilthoven 
Zuid constateren, dat er al veel te 
veel verkeer is binnen de gemeente 
De Bilt, dat er dagelijkse files zijn en 
dat het verkeer ten koste gaat van de 
leefbaarheid: ‘Er moeten eerst ver-
keersoplossingen komen voordat er 
grootschalige bouwplannen worden 
goedgekeurd. Er zijn bouwplannen 
zonder verkeersoplossingen, nieuw-
bouw heeft extreem veel impact op 
het aantal verkeersbewegingen en 
daarmee loopt de gemeente vast en 
er worden lukraak bouwplannen zon-
der goede verkeersplannen goedge-
keurd’.

Gemeenteraad
De gemeenteraad heeft volgens de 
inwonersgroep de ambitie om de 
komende 10 jaar een stevig aantal 
woningen te bouwen. Op een aan-
tal locaties is al gebouwd zoals het 
centrumgebied van Bilthoven. Er 
zijn nog plannen voor de bouw van 
meer woningen en bedrijfsruimte. Al 
deze bouwplannen hebben enorme 
gevolgen voor het verkeer. De nieu-
we bouwplannen leiden volgens de 
verkeersbewegingsmeting tot 8000 
extra autoverkeersbewegingen sinds 
de metingen in 2018. Al dit extra 
verkeer maakt het nog moeilijker 

om in de spits De Bilt en Bilthoven 
te betreden en te verlaten. Het heeft 
enorme gevolgen voor de mobiliteit, 
leefbaarheid en gezondheid van de 
omwonenden.

Eenrichtingsverkeer
Volgens inwoners van De Bilt wuift 
de gemeente de problemen weg. Wel 
is er een plan gemaakt voor een-
richtingsverkeer, maar dit zal leiden 
tot alleen maar meer auto’s op an-
dere wegen. De gemeente blijft maar 
bouwplannen goedkeuren en negeert 
hiermee de toename van het ver-
keer en de gevolgen die dat met zich 
brengt. De bewoners zijn het zat en 
hebben op 21 februari 2021 een peti-
tie opgezet. ‘Wij de bewoners van De 
Bilt en Bilthoven Zuid constateren 
dat er al veel te veel verkeer is bin-
nen onze gemeente en dat het verkeer 
ten koste gaat van de leefbaarheid. 
Er moeten eerst verkeersoplossin-

gen komen voordat er grootschalige 
bouwplannen worden goedgekeurd’. 
Ze verzoeken dan ook goede en wel-
overwogen verkeersplannen bij elke 
bouwplan ten gunste van de leefbaar-
heid, veilig verkeer en ter voorko-
ming van nog meer verkeer.

Posters
Met een oproep om een poster voor 
de ramen te hangen werd gevraagd 
de petitie te ondertekenen. Hiervoor 
is een website in het leven geroepen. 
De actie is inmiddels gestopt; de pe-
titie is door de bewoners 499 keer 
ondertekend.
Wethouder Landwehr onderkent de 
aandachtspunten: ‘Uiteraard zullen 
we bij nieuwe bouwplannen de ver-
keerstoets uitvoeren en uw punten 
meenemen in de mobiliteitsagenda. 
Daarnaast zal uw petitie worden 
doorgestuurd naar het Rijksvast-
goedbedrijf.    [HvdB]

Een delegatie van de inwonersgroep overhandigt de petitie aan wethouder 
André Landwehr. (foto gemeente De Bilt)

Aanbrengen ontbrekende 
bermverharding in 

Maartensdijk
In de avonden/nachten van 3 en 4 juni wordt de Koningin Wilhel-
minaweg (N417) in Maartensdijk voorzien van bermverharding 
over een lengte van ongeveer één kilometer. Tijdens de werkzaam-
heden is de weg afgesloten en wordt het verkeer omgeleid.
 
Het gaat om het gedeelte tussen de aansluiting bij de A27 en de rotonde 
Achterweteringseweg. Dat gedeelte van de weg heeft nog geen harde 
bermen, langs de rest van de weg ligt die verharding er wel.
 
Wegafsluiting
Om de bermverharding te kunnen aanbrengen, moet de N417 worden 
afgesloten tussen de aansluiting bij de A27 en de rotonde Achterwete-
ringseweg. Om de hinder te beperken, vindt de afsluiting niet overdag 
plaats maar gedurende twee avonden/nachten: Vanaf donderdagavond 
3 juni, 20.00 uur tot vrijdagochtend 4 juni, 05.30 uur en vanaf vrijdag-
avond 4 juni 20.00 uur tot zaterdagochtend 5 juni 05.30 uur.
 
Bereikbaarheid
Tijdens de afsluiting blijft Westbroek bereikbaar vanuit Maartensdijk. 
Het openbaar vervoer en de hulpdiensten krijgen doorgang via het 
werkvak. Fietsers ondervinden geen hinder van de werkzaamheden. 
Overdag is de weg gewoon open.
 
Verkeersveilige bermen
Het aanbrengen van ontbrekende bermverharding langs provinciale we-
gen is een van de maatregelen die de provincie Utrecht neemt om de 
verkeersveiligheid te verbeteren. Een verharde berm vergroot de ‘ver-
gevingsgezindheid’ van een weg. Als automobilisten onverhoopt buiten 
de rijbaan terecht komen, krijgen zij via de verharde berm de kans om 
hun koers veilig te corrigeren.     [HvdB]

Het gaat om het gedeelte tussen de rotonde Achterweteringseweg en de 
aansluiting bij de A27. 

Chapeau-penning 
Locoburgemeester Madeleine Bakker reikte vrijdag 28 mei de chapeau-
penning van de gemeente De Bilt uit aan de heer Ron Smit. De uitreiking 
vond plaats op een uiterst zonnig tijdelijk terras voor het Biltse Dorpshuis.  

Bij Ron Smit gaat het er om dat kinderen plezier hebben. Vooral als het 
om schaken gaat. Smit is bijna 40 jaar verbonden met de schaakvereniging 
‘De Blitse Combinatie’. Met enthousiasme en inzicht leert hij de kinderen 
schaken. Niet alleen op de vereniging maar ook op scholen. Smit is altijd 
aanwezig op de clubavonden en gaat ook vaak mee naar schaaktoernooien. 
Vanwege zijn vak als leraar, gebruikt hij zijn pedagogische kwaliteiten 
bij de training en begeleiding van de jeugd. Door zijn vaardigheden is het 
schaken voor de jeugd niet alleen spannend en leuk maar wordt ook de 
creatieve en rationele geest geprikkeld.    [HvdB]

Na de bloemen overhandigt  de locoburgemeester met een diepe buiging 
de chapeau-penning aan Ron Smit.
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Maertensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk | Tel (0346) 213070 Volg ons ook via

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.99

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procureurrollade

Reclame geldig vanaf 
donderdag 3 juni
t/m woensdag 9 juni

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Aangepaste openingstijden!Extra donderdag voordeel:

Vrijdag en zaterdag voordeel

3 x 100
GRAM 4.98

Sellerie salade
Filet Americain
Ei-bieslook salade

3 x 100
GRAM 5.98

Beenham
Gebraden gehakt
Gebraden rosbief

VOORDEEL HELE WEEK

Bavette spies

Verse hamburger

Gekruide spekfakkels

Entrecote

4+ 1
GRATIS

VANWEGE DE VERBOUWING STAAN WIJ MET ONZE 
MARKTWAGENS TUSSEN LANDWAART EN NAGEL!

4
VOOR

1
VOOR

5.-

1.50

100
GRAM 2.98

SAMEN
VOOR 20.-

BBQ PAKKET
4 FILETLAPJES
4 HAMBURGERS
4 KIPDIJ SATÉ 
4 BBQ WORSTJES

3 + 1
GRATIS

VARKENSHAAS 
MEDAILLON SPIES

www

Maandag t/m donderdag 08.00 - 18.00 uur

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

OPENINGSTIJDEN Maertensplein 21a
3738 GM Maartensdijk

0346 - 211330

info@agf-landwaart.nl

www.landwaartculinair.nl

Toscaanse scampi's  
Met citroenrijst

€ 1,75
100 gram

Asperge schotel € 1,49
100 gram

Mousakka € 1,49
100 gram

Asperge soep € 6,99
Literbak

Groot assortiment
Tomaatjes
Alle soorten en kleuren
500 gram € 2,49
Zomer koopje!!
Watermeloenen
Wat zijn ze lekker…

Per part € 1,25

Citroen-framboos
taart
Nu € 15,95
Wat zijn ze lekker....
assortiment 
roomboter koekjes
Per bakje € 6,99

Aanbiedingen met een * geldig op donderdag 3 vrijdag 4 en zaterdag 5 juni.

Haal de zomer in huis…
Er zijn weer volop

Abrikozen, Wilde Perziken, 
Nectarines, Hollandse Kersen,

Spaanse Kersen en nog veel 
meer zomerfruit….

De lekkerste asperges van onze 
vaste teler…

Scherpe dagprijzen 
en gratis geschild…!!!

Desem
kaasbollen

Nu € 3,49
Desem 
Landbrood
Nu € 3,49

Vers van de traiteur

Van onze patissierVan onze bakker

Alle stamppotten en 
rauwkost salades 
 100 gram € 0,90

Alleen donderdag

Donderdag, vrijdag en 
zaterdag hebben we een 
groot assortiment met 

luxe voorgerechten 
en culinaire 

hoofdgerechten.

Notenafdeling:
Onze Huismix & 
Studentenhaver

Nu 2 bakken € 7,98

Spaghetti bolog-
nese of Carbonara    

€ 1,25
100 gram

Heerlijke zoete
Abrikozen

€ 1,49
500 gram

Extra malse
Krop sla € 0,99

Nu

07
06

08
06

09
06
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Ontwerp

Aanleg

Onderhoud

Renovatie

Boomverzorging

HET JUISTE ADRES VOOR:

Dr. Engelhardlaan 12  |  3734 VB Den Dolder  |  06 29 55 60 42
oppenmeertuinen@gmail.com  |  www.oppenmeertuinen.nl

Ook onderhoud op 

abonnementsbasis!

advertentie

Voorstel Biltse bijdrage aan RES 
ook in raad langdurig

door Guus Geebel

Nadat de commissie Openbaar Bestuur drie avonden had gedebatteerd over het raadsvoorstel 
van B en W over de Biltse bijdrage aan de RES, kon ook de gemeenteraad op 27 mei het 

agendapunt niet in een avond afronden. De stemmingen over het voorstel en de 
amendementen en moties werden vanwege het late tijdstip uitgesteld tot 1 juni.

Het voorstel houdt in om 30 gi-
gawatt uur aan zonne-energie bij 
te dragen aan de Regionale Ener-
giestrategie U 16, akkoord te gaan 
met de uitvoering van een onder-
zoek naar windenergie in het gebied 
langs de A28 en aan het opstellen 
van een nieuw zonneveldenbeleid, 
Er waren 5 amendementen en 9 
moties aangemeld die in de eerste 
termijn door de fracties werden 
toegelicht. Krischan Hagedoorn 
(PvdA) stelt dat we niet om zon en 
wind heen kunnen en voortvarend 
aan de slag moeten gaan. Hij dient 
een amendement en twee moties in. 
In het amendement vraagt hij om 
het onderzoek naar windenergie 
langs de A28 ook langs de A27 te 
houden. In de moties wil hij naar 
meer dan 5 hectare zon op dak en 

participatie van de overheid bij lo-
kaal eigenaarschap bij zonneparken 
onderzoeken. Erik den Hertog (Bilt 
Belang) wil met een amendement 
de bijdrage van 30 gigawatt uur 
wijzigen in een streefbijdrage.

Bosaanplant
Pim van de Veerdonk (Beter De 
Bilt) vindt het participatieniveau 
meedenken onvoldoende en wil 
daar via een amendement meewer-
ken van maken. Zijn fractie is voor 
zon op dak, wind op zee, isoleren 
en innoveren. Hij is ook voor kern-
energie. In een motie vraagt Van de 
Veerdonk het college actief mee te 
werken aan het Bomen Actieplan 
van de Provincie Utrecht en zoek-
locaties te inventariseren voor extra 
bosaanplant. Theo Aalbers (Chris-
tenUnie) wil het RES bod zodanig 
aanpassen dat onder voorbehoud, 
in overleg met de inwoners van De 
Bilt, voldoende geschikte locaties 
worden gevonden. In te stemmen 
met het laten uitvoeren van onder-
zoek naar windenergie en zonne-
energie, al dan niet gecombineerd, 
in het gebied langs de A28 en het 
participatieniveau meewerken te 
hanteren. 

Bedrijven
Fred van Lemmen (VVD) ziet 
kernenergie als een goede energie-
bron voor de lange termijn. Hij is 

van mening dat de energietransitie 
alleen kan slagen als participatie 
wordt meegenomen met voor en 
tegenstanders. ‘We zien partici-
patie als een proces dat loopt en 
waar veel ervaring mee kan worden 
opgebouwd’. Raadslid Boer (SP) 
vraagt in een motie om er bij in-
stanties als Rijksoverheid, ODRU 
(Omgevingsdienst Regio Utrecht), 
of de Provincie op aan te dringen 
hun mogelijkheden aan te wenden 
om bedrijven te bewegen hun daken 
geschikt maken voor het opwek-
ken van zonne-energie en daartoe 
ook over te gaan. Henk Zandvliet 
(GroenLinks) kan instemmen met 
het voorstel. Hij dient een motie in 
die het college vraagt de ODRU zo 
snel mogelijk te verzoeken alle be-
drijven in de gemeente De Bilt die 

niet aan hun wettelijke verplichtin-
gen hebben voldaan uiterlijk op 1 
juli 2022 nakoming daarvan te ei-
sen.

Zon en wind
Peter Schlamilch (Forza De Bilt) 
vraagt het college het voorliggende 
RES-bod in te trekken, in U16-
verband bij het Rijk te pleiten voor 
uitstel en intensivering van onder-
zoek naar alternatieve technieken 
zoals diepe aardwarmte. Werner 
de Groot (CDA) dient twee moties 
in. De ene vraagt sportaccommo-
daties en maatschappelijke gebou-
wen in eigendom van de gemeente 
te verduurzamen door middel van 
zonne-energie en hieraan prioriteit 
te geven. De ander motie roept het 
college op bij nieuwe beleids- en 
uitvoeringsplannen waar mogelijk 
ook innovatieve technieken en mo-
gelijkheden mee te nemen. Michiel 
van Weele (D66) noemt het voor-
stel een eerste stap. ‘Zon en wind 
in combinatie biedt de beste kansen 
en is voor onze gemeente de beste 
oplossing.’   

Gezondheid
Voor Connie Brouwer (Fractie 
Brouwer) zijn de volgende vraag-
stukken van belang: ‘Wat is de 
meest duurzame keuze, wat is het 
beste participatieniveau en wat bij 
haar bovenaan staat is gezondheid’. 

Zij is daarom blij met de toezegging 
van de wethouder dat gezondheids-
aspecten meegenomen worden bij 
het onderzoek naar windmolens. 
Johan Slootweg (SGP) begint zijn 
bijdrage met: ‘Durf anders te zijn 
en te denken, en dan wat breder te 
denken dan in de stream van het 
grote lobbykanaal voor zon en wind 
dat een oplossing zou zijn. De SGP 
is geen voorstander van industria-
lisering van het landschap’. Sloot-
weg wil kernenergie volop op de 
kaart zetten.

Wethouder
Wethouder Anne Brommersma 
zegt in haar bijdrage dat het haar 
opvalt dat, ondanks het leggen van 
verschillende accenten, een grote 
meerderheid in de raad het van be-

lang vindt een bijdrage te leveren 
aan het voorkomen van verdere 
klimaatverandering. ‘Het college 
heeft het door de raad vastgestelde 
position paper als uitgangspunt ge-
nomen. Daarin staat dat we in 2050 
energieneutraal willen zijn’. Zij 
gaat in op de vragen en geeft dui-
ding aan amendementen en moties. 
Zij herkent zich niet in het beeld 
dat Peter Schlamilch van haar heeft 
neergezet als zou zij achter de rug 
van de raad afspraken over wind-
molens gemaakt hebben. Schla-
milch zei in zijn eerste termijn: 
‘Vanmiddag kregen wij een tot nu 
toe onbekend document waaruit 
blijkt, dat wethouder Brommersma 
al vanaf februari van dit jaar zon-
der kennis van de raad bezig is om 
windmolens bij de A28 te realise-
ren. Rare gang van zaken dat er al 
afspraken gemaakt zijn’. 

Liegen
De wethouder zegt dat Schlamilch 
technische vragen heeft gesteld 
die ook beantwoord zijn. ‘Daaruit 
blijkt dat er geen sprake was van 
formeel overleg en dat er ook geen 
besluiten zijn genomen. Er is geen 
brief, misschien een concept, maar 
die heb ik niet gezien voordat ik het  
van u vandaag kreeg, laat staan dat 
ik een handtekening gezet heb. Er is 
niets. In het overleg heb ik ook ge-
zegd dat de raad hier over gaat’. In 

de tweede termijn zegt Peter Schla-
milch: ‘Ik vind de wethouder echt 
een schat van een vrouw, maar ze 
ontwijkt alle ingewikkelde vragen 
over cijfers’. De burgemeester vindt 
deze opmerking wat badinerend 
overkomen en niet passend. Schla-
milch herhaalt de opmerking ‘schat 
van een vrouw’ en begrijpt niet wat 
daar mis mee is. Hij vindt weer dat 
de burgemeester zijn woorden te-
rug moet nemen en zo niet dat het 
dan consequenties heeft. Ook dat 
gebeurt in een Biltse raadsvergade-
ring. ‘Maar de wethouder staat hier 
keihard te liegen’, gaat hij verder. 

Brief
Een geëmotioneerde wethouder 
Brommersma: ‘Ik betreur het heel 
erg, dat de heer Schlamilch selec-
tief citeert uit de technische beant-
woording en de term liegen is echt 
volstrekt misplaatst’. Zij leest ver-
volgens het totale antwoord voor, er 
staat: ‘Er zijn geen besluiten geno-
men, wel is er afgesproken dat alle 
gemeenten een brief ondertekenen 
waarin Rijkswaterstaat wordt ge-
vraagd om duurzame opwekking 
van elektriciteit op Rijksvastgoed 
langs de A28 te borgen in het pro-
gramma Opwek van Energie op 
Rijksvastgoed. Zonder opname in 
dit programma zal Rijkswaterstaat 
niet meewerken’. Afgesproken is 
de brief pas na vaststelling van de 
RES in de gemeenteraden aan de 
colleges voor te leggen. De porte-
feuillehouder heeft tijdens dit over-

leg aangegeven dat de besluitvor-
ming in de gemeenteraad van De 
Bilt nog moet plaatsvinden en dat 
er nog geen keuzes gemaakt zijn’. 
Brommersma zegt dat dit voor alle 
gemeenten geldt. 

Integriteit
Schlamilch: ‘Net zei ze dat ze de 
brief niet kende en nu erkent ze 
dat ze de brief wel kent’. De wet-
houder: ‘Ik heb er echt last van 
dat de heer Schlamilch mijn woor-
den verdraait. Ik lees net voor dat 
we op 21 februari met elkaar heb-
ben afgesproken, dat we een brief 
zouden schrijven. Die was er op 
dat moment niet. Ik heb die brief 
ook niet voorgelegd gekregen, op 
geen enkel moment. Ik heb hem 
pas vandaag via raadsleden toege-
stuurd gekregen. Hij is niet formeel 
en is niet in het college geweest. 
Ik heb hem niet ondertekend. Er is 
geen formele brief. Dus ik vind dat 
u hier grote uitspraken doet over 
mijn integriteit waar geen sprake 
van is’. Krischan Hagedoorn geeft 
Schlamilch in overweging niet al-
leen excuses aan te bieden voor de 
eerdere kwalificaties aan het adres 
van mevrouw Brommersma, maar 
ook voor de grove aantijgingen die 
geheel ontkracht zijn door de wet-
houder. Peter Schlamilch, die altijd 
elke mogelijkheid aangrijpt om zijn 
spreektijd door interrupties en or-
devoorstellen uit te breiden zweeg 
nu in alle talen. De vergadering 
werd geschorst tot dinsdag 1 juni.

Het KNMI in De Bilt doet veel onderzoek naar klimaat.

Veel zonnepanelen op de daken van het RIVM. (foto Nienke van Weele)

Michiel van Weele (D66) vindt zon en wind in combinatie voor onze 
gemeente de beste oplossing.
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  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

IN SAMENWERKING MET 

BBQ actie BBQ actie BBQ actie 
ADULLAM 

JUNI 2021 

lam
Kraai

‘� K�ai ’
ADULLAM MOLENWINKEL

Info: Bestellen voor: maandag 14 juni 2021
A� alen op:  zaterdag 19 juni 2021 
Drive in – van 11-13u bij Molen de Kraai Westbroek 

   BESTELLEN
U kunt uw bestelling mailen naar: 

adullam.maartensdijk@gmail.com.

Het verschuldigde bedrag kunt u 
vooraf over maken op NL08 RABO 
0308 3407 95 t.n.v. J. vd Berg inzake 

Adullam Comité Maartensdijk.

Drive In
A� alen kan bij de Molenwinkel in Westbroek, Westbroekse Molenweg 
28 op DV zaterdag 19 juni van 11:00 -13:00 uur door middel van een 
drive-in. Deze ochtend is ook de molenwinkel geopend en verkopen wij 
broodjes hamburger & beenham. 

Bestellijst:
BBQ 2 pers. €12,-
BBQ 4 pers. €20,-
Gourmet 2 pers. €13,50
Gourmet 4 pers. €25,-
Rundergehakt 500 gram €5,-
Andere artikelen zie:
www.adullamzorg.nl/comites/
comite-maartensdijk/over-ons

De molen is elke woensdag en zaterdag open! Van 10.00 - 16.00 uur
Westbroekse Molenweg 28 • 3615 AH Westbroek • Tel. 06 572 837 85

Wij bezorgen gratis binnen gemeente De Bilt 
op zaterdag 19 juni van 11:00 -13:00 uur.Thuisbezorgd !

BIJ ONS KUNT U TERECHT VOOR 
EEN AMBACHTELIJKE, VAKKUNDIGE 

REPARATIE VAN UW SCHOENEN 

OOK  
HET ADRES 
VOOR UW 

LEDERWAREN

LOOYDIJK 107 - DE BILT - 030 220 2994 - SCHOENMAKERIJVANDERMEYDEN.NL

Joke van Amerongen | Dorpsweg 91 Maartensdijk | info@jopieswonen.nl

Webshop: www.webshop.jopieswonen.nl | Geopend: Woensdag en vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur.

Jopie’s 
wonen

Leuke (landelijke) woonwinkel met gerestylde 
meubeltjes, verf, woonaccessoires en cadeau’s.

Gastenverblijf in het voorhuis van onze boerderij 
voor max. 6-personen.

Voor meer info kijk op de website: 
www.jopieswonen.nl of bel 06 30405694

Rasgroep: Staande honden
Ras: Friesche Stabij
Geslacht: Reu
Leeftijd: 13-11-10
Kan met honden: Nee
Kan met katten: Onbekend
Kan bij kleine kinderen: Nee
Kan bij grote kinderen: Nee
Kan alleen thuis zijn: Ja
Kan mee in de auto: Ja

I.v.m. Coronavirus wordt momenteel uitsluitend op afspraak gewerkt.

0

3 4 6 7 2 5 9 9
8

D
ie

renarts 

TOLAKKERWEG 157 - MAARTENSDIJK - WWW.DKMIDDEN.NL - 0346 725998

Deze rubriek is mede mogelijk gemaakt door:

www.dierentehuiszeist.nl
dierentehuiszeist@gmail.com
Tel: 0343-491231
maandag t/m vrijdag
13.00 - 16.30 uur
zaterdag
13.00 - 16.00 uur.

Donder en Vrouwtje die vorige keer 
asieldier van de maand zijn inmiddels 
herplaatst dus dat is heel goed 
nieuws.

Deze keer de hond Jelle. Jelle is 11 jaar oud dus de mensen staan niet in 
de rij voor hem.

Hallo daar! Ik zal mij even voorstellen; mijn naam is Jelle, ik schijn een 
wat oudere vent te zijn (ik zelf vind het best meevallen) van ongeveer 
10 jaar oud. Mijn energie is niet helemaal gelijk aan mijn leeftijd, ik 
vind het heerlijk om te spelen en stoeien met mensen. Wandelen vind 
ik wat minder, daar heb ik niet altijd zin in, maar dat mag best op mn 
oude dagje.
Ik ben hier gekomen omdat ik gehapt heb naar een mensenkind, deze 
kwam te dicht bij voer wat ik graag wilde hebben. De mensen hier 
noemen dit voernijd. Dit is naar volwassenen gelukkig niet te merken, 
eten kan gewoon voor mij neergezet worden en volwassenen mogen 
ook langs mij heen lopen als ik eten heb. Alleen andere honden en 
kinderen mogen van mij niet in de buurt zijn als er ergens eten is wat 
van mij is of wat ik wil hebben. Hierdoor word ik dus niet geplaatst bij 
andere huisdieren of bij mensen met (klein)kinderen.

Er wordt gedacht dat ik allergisch ben 
voor bepaalde voeding, daarom krijg ik 
alleen lam & rijst brokken. In het verleden 
heb ik namelijk allergische reacties gehad op 
andere voeding. Mee in de auto gaat eigenlijk wel goed, soms word 
ik er een beetje zenuwachtig van, maar meestal ben ik gewoon rustig. 
Alleen thuis zijn gaat prima, ik kan makkelijk 4 à 5 uurtjes alleen 
gelaten worden in huis. Ik zal alleen niet het huis bewaken, ik ben 
namelijk niet echt een goede 
waakhond :) Verder ben ik echt 
een ontzettende knuffelkont, 
met een lichte voorkeur voor 
vrouwen-mensen. Ik vind 
het heeeeerlijk om lekker te 
knuffelen en tussen je benen 
door te lopen om gekriebeld te 
worden. 

Dier van de maand: Jelle

Gezocht: 
enthousiast personeel voor 
onze ambachtelijke slagerij.

Wij zijn op zoek naar een: 
Slager 

Verkoopmedewerker/ster
Zaterdaghulp

Vakantiekracht  
Heb je interesse om ons team te komen versterken, 

neem gerust contact op of kom eens langs…

Slagerij Ad van Eck 
Bilderdijklaan 110 • Bilthoven • 030-2282163

We verkopen naast de traditionele vleesproducten ook 
eigengemaakte maaltijden en verschillende delicatessen; 

kazen, tapas, olijven, wijnen etc.

Onze bekende
KANEELKOEK

NIEUW!
PRALINEBROODJE

Nu
€ 4,95

Per stuk
€ 1,50

PRALINEBROODJE

1,50

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

Ben jij geknipt voor ons team?
En ben je toe aan een nieuwe uitdaging?
Dan zijn wij op zoek naar jou!

Ter uitbreiding van ons gezellige team zijn we op zoek naar een 
fijne collega die zelfstandig werkt voor 1-2 DAGEN  PER WEEK .

Ben je benieuwd?
Je bent van harte welkom 

Bel ons en/of stuur 
je sollicitatie met CV 
naar cy.spaan@live.nl

Maertensplein 33 • Maartensdijk • 0346-213711

www.hairdesque.nl   Hairdesque

A L L R O U N D  H A A R S T Y L I S T 
 G E Z O C H T !
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Redactieteam presenteert 
eindverslag participatietraject

door Guus Geebel

‘De Bilt - Wonen in een groene omgeving’ heet het eindverslag van het redactieteam van 
het project ‘Samen werken aan wonen’. Het project is uitgewerkt tot een gebiedsgericht 
participatietraject, waarbij inwoners adviezen gaven over de woonopgave. Dit is een 
nieuwe manier van werken voor de gemeente De Bilt. Het ging daarbij niet alleen om 

locaties, maar ook over voor welke doelgroep er gebouwd moet worden, het type 
woningen en hoe de omgeving van die woningen er dan uit moet zien. 

Petra den Dulk en Jan Dijkkamp 
zijn lid van het redactieteam en ver-
tellen enthousiast over de werkwij-
ze en de ervaringen die ze daarbij 
opdeden. De vergaderingen van het 
redactieteam werden online gehou-
den. Jan Dijkkamp over het proces: 
‘Er zijn circa 1500 reacties, plannen 
en opmerkingen binnengekomen, 
opgesteld door burgers, clubjes uit 
een wijk maar ook heel veel indi-
viduele reacties. Op een verzoek 
van de gemeente om deel te nemen 
aan het redactieteam meldden zich 
17 mensen. De opdracht was de re-
acties uit te werken tot een raads-
voorstel. Het team waarmee op ba-
sis van vrijwilligheid werd gestart 
was een redelijke afspiegeling van 
alle kernen. Uiteindelijk werd het 
eindverslag met 12 leden afgerond, 
inclusief projectleider Simone Die-
genbach die de vergaderingen voor-
zat.’

Kaders
‘Lastig voor ons was dat wij ernaar 
neigden om politieke issues zelf te 
gaan oplossen in ons advies. Maar 
dat was niet de taak van het redac-
tieteam. Onze taak was de adviezen 
van al die inwoners te bundelen, 
daar rode draden uithalen en kijken 
wat haalbare voorstellen waren’, 
aldus Petra den Dulk. ‘Omdat er 
geen criteria of kaders waren, was 
het lastig hoe we een plan moesten 
beoordelen. Ons advies aan de ge-
meenteraad is om nu criteria vast te 
stellen om de kansen die er zijn te 
kunnen beoordelen.’ Jan Dijkkamp: 
‘We moesten niet een eigen mening 
vertolken, maar wat burgers hebben 
ingediend samenvatten, comprime-
ren en aangeven waar wel of geen 
steun voor was. Er staan wat kriti-
sche kanttekeningen in het verslag, 
maar ook zaken waar de gemeente-
raad mee verder kan.’

Kernpunten
‘We hebben in alle kernen locaties 
genoemd die je verder zou moe-
ten onderzoeken en waar in prin-
cipe woningen gebouwd kunnen 
worden. Dat hebben we niet kun-
nen doorrekenen op haalbaarheid. 
Dus bijvoorbeeld hoe zit het met 
sloopkosten, met bodemvervui-
ling of het aantal woningen dat je 
terug zou kunnen bouwen op zo’n 

locatie. Ook bereikbaarheid is niet 
onderzocht.’ Petra: ‘Je kunt wel 
woninglocaties aanwijzen, maar je 
moet ze altijd in het geheel zien. 
Het moet aansluiten bij de kern-
waarden van een gebied. We noe-
men als kernpunten wonen in het 
groen, denk creatief, zorg voor 
oplossingen, denk niet alleen aan 
nieuwbouw maar ook aan transfor-
matie van bedrijfsgebouwen. We 
zeggen in het verslag ook focus je 
op doelgroepen en doorstroming.’ 

Zoombijeenkomsten
Het redactieteam is eind februari 
begonnen en er zijn vijf zoombij-
eenkomsten geweest. Met kernen 
zijn ook nog bijeenkomsten ge-
weest. ‘De start was lastig omdat 
we ons in eerste instantie gingen 
richten op de hele gemeente. Het 
probleem daarbij was dat je niet 
over de hele gemeente kunt oorde-
len, want ik had bijvoorbeeld wel 
50 plannen doorgelezen, de reacties 
daarop had ik niet kunnen lezen. 
Voor de tweede vergadering heb-
ben we besloten terug te gaan naar 
de kernen en overleggen wat daar 
kan gebeuren. Dat werkte veel be-
ter’, vertelt Jan Dijkkamp. Petra: 
‘Bij de eerste vergadering werd al 
gauw duidelijk dat het bijna niet te 
doen was. Daarna werd als redac-
tieteam ook met kleinere groepen 
vergaderd. Daarmee voorkwam 
je dat mensen zich niet gehoord 
voelden. Burgers kennen hun eigen 
wijken goed, maar we wilden niet 
dat burgers tegenover elkaar kwa-
men te staan. De locaties die we nu 
hebben worden in belangrijke mate 
gesteund. De betrokkenheid in het 
redactieteam was heel groot, niet 
alleen voor de eigen kern, maar ook 
gemeentebreed.’ 

Kennis bij inwoners
Dijkkamp vertelt dat hij onder de 
indruk was van de vele ideeën over 
bouwen. ‘Naast de uitdrukkelijke 
wens van behoud van groen, land-
schap en de waarde van de kernen, 
hadden mensen ook heel concrete 
voorstellen voor plekken om te 
gaan bouwen of te renoveren. Als je 
met goeddoordachte plannen komt, 
komen mooie dingen tot stand. Er 
waren prachtig uitgewerkte plannen 
bij. Er is veel kennis bij inwoners. 

Je moet wel heel dicht bij de kern-
waarden van een wijk blijven. De 
raad heeft een motie aangenomen 
om in Maartensdijk buiten de rode 
contouren in het landelijk gebied te 
bouwen. Hier en daar hebben bur-
gers gezegd blijf en zoek binnen 
die rode contouren. Blijf af van het 
landschap en de natuur. Zoek loca-
ties waar je gebouwen kunt omvor-
men tot wooneenheden, richt je op 
de mogelijkheden die er wel zijn en 
wees creatief. Pas in laatste instan-
tie, als het echt niet anders kan kun 
je buiten de rode contouren kijken, 
maar wees heel terughoudend.’ 

Locaties
Petra: ‘Wij zeggen: wat is de reële 
woningbehoefte en wat zijn kansrij-
ke locaties? We dreigden met het re-
dactieteam te gaan praten over rode 
contouren en woningaantallen, maar 
daar zijn we heel snel van afgestapt. 
Wat vinden we in deze gemeente 
eigenlijk prioriteit hebben, wonen 
of werkgelegenheid? Volgens mij 
is werkgelegenheid hier niet het di-
lemma. Het gaat meer om mensen 
die hier werken en hier een betaal-
bare woning zoeken. Er zijn in het 
eindverslag in zo’n acht kernen nu 
drie of vier locaties aangegeven. Dat 
is een startpunt.’ Wat Dijkkamp ver-
baast is dat in geen enkele reactie te-
rugkomt dat het RIVM naar Utrecht 
gaat verhuizen, hoeveel verkeersbe-
wegingen dat scheelt. We zeggen in 
het verslag laat die life science-as 
los. Dat is een aan de tekentafel be-
dachte utopie. Inmiddels is besloten 
om een deel van de Schapenweide 
voor woningbouw te bestemmen.’

Samenhang
‘We hebben zeker rekening gehou-
den met betaalbare woningen voor 
woningzoekenden en starters omdat 
we de vitaliteit van de gemeente en 
een evenwichtige bevolkingsop-
bouw ook belangrijk vinden. De 
gemeente heeft een enorme stap 
gezet in het betrekken van inwo-
ners via dit participatietraject. Ook 
bij de omgevingsvisie is betrok-
kenheid van inwoners, maar je hebt 
tegelijkertijd de woonvisie, de om-
gevingsvisie, de energietransitie die 
allemaal naast elkaar lopen. Het zou 
mooi zijn om dat samen te brengen. 
Iedereen behandelt nu deelgebieden 
maar die zijn heel nauw met elkaar 
verbonden. Ruimtelijke ordening 
en wonen zouden niet gescheiden 
moeten zijn. Het zou mooi zijn om 
in een artikel duidelijk te maken hoe 
je de capaciteit en de deskundigheid 
bij de gemeente kunt bevorderen. 
Het is voor een burger best moeilijk 
om ontwikkelingen in de gemeente 
te volgen. Samenhang kan helpen’, 
zegt Petra den Dulk. Haar eindcon-
clusie is: ‘Blijf inwoners betrekken. 
Er is een stap gezet bij het werken 
aan vertrouwen.’ Het eindverslag 
wordt op 8 juni en 10 juni in de 
raadscommissie besproken.Redactieteamleden Jan Dijkkamp en Petra den Dulk.

Uit de gemeenteraad 
van 27 mei

door Guus Geebel

In het Vragenhalfuur stelt raadslid Boer (SP) vragen over was- en 
strijkservice in relatie met aanspraak op huishoudelijke hulp. Wethou-
der Anne Brommersma: ‘Mensen krijgen een indicatie voor hulp bij 
het huishouden en daarbinnen kregen ze eerder ook een indicatie voor 
wassen en strijken. Dat gedeelte is er afgegaan en daarvoor kunnen ze 
gebruik maken van de aparte was- en strijkservice. Het is dus niet zo dat 
mensen opeens minder hulp bij het huishouden krijgen. Aan die indica-
tie is niets veranderd. Een aantal mensen met bijvoorbeeld incontinen-
tieproblemen krijgt nog wel wassen en strijken bij de huishoudelijke 
hulp. De regeling is net begonnen en het is gebruikelijk dat we die na 
een jaar evalueren.’   

Monumenten
Peter Schlamilch (Forza De Bilt) heeft naar aanleiding van een mail 
van een inwoner vragen over onderhoud van monumenten. Wethou-
der Dolf Smolenaers: ‘Het onderhoud van onze panden was de afge-
lopen jaren niet denderend. Daar is inmiddels tweemaal zoveel geld 
voor vrijgemaakt, ondanks bezuinigingen. De achterstanden worden nu 
weggewerkt. Het onderhoud van de kerktorens is matig, maar de mo-
numentenwacht beoordeelde de torens niet onveilig. In december gaat 
het college met de raad van gedachten wisselen over een op te stellen 
beheerplan voor gemeentelijk vastgoed.’

Burgerinitiatief
Het burgerinitiatief tegen windmolens werd ingediend door Maurits De 
Bruin en ondersteund door 1043 ondertekenaars. Forza De Bilt diende 
een motie in met het verzoek aan de wens van het burgerinitiatief te vol-
doen om geen windmolens te plaatsen in het gebied van Hollandsche 
Rading, Maartensdijk, Nieuwe Wetering, Groenekan, Bilthoven, De 
Bilt en Westbroek. De commissieleden hebben veel waardering voor 
het initiatief. Wethouder Anne Brommersma spreekt ook vanuit het col-
lege waardering uit voor de betrokkenheid en inzet van bewoners om 
dit voor elkaar te krijgen. ‘In het bod dat wij aan de raad voorgelegd 
hebben komt wind als onderzoeksgebied voor dus adviseert het college 
op de motie negatief. De motie werd na hoofdelijke stemming verwor-
pen. Alleen Forza De Bilt en de SGP stemmen voor.

Audrey Kruiniger werd beëdigd en geïnstalleerd als commissielid niet 
zijnde raadslid voor de fractie van GroenLinks.

advertentie

Het heeft best lange tijd 
moeten duren
maar nu dan toch 
lentetemperaturen
voor een goed gevuld glas
kun je weer op een terras
maar dat kan ook in de tuin 
met de buren

Guus Geebel

Limerick
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In Zorgvilla Steinenburgh bieden we warme
en liefdevolle zorg en begeleiding aan
mensen met geheugenproblematiek.
Met 24 appartementen is de Zorgvilla
kleinschalig en overzichtelijk. We werken
met een vast team van enthousiaste,
kundige en fijne mensen. Mensen die zich
met hart en ziel inzetten om er een mooie
dag van te maken voor onze bewoners.
De villa beschikt appartementen van 35 tot
65m2 met aparte badkamer en toilet. Een
aantal appartementen zijn geschikt voor
bewoning door echtparen.

Wilt u meer weten of wilt u een rondleiding?

Neem contact op met de locatiemanager
Charlotte Schraauwers.
Via telefoon: 030 - 200 49 50 of
e-mail: info@zorgvillasteinenburgh.nl
https://www.claris-zorggroep.nl/

Wonen zoals thuis.

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

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

HABARENO HAMBURGER
Stoere hamburger van de Utrechtse Heuvelrug met het
stevig pepertje erin, zeer smaakvol en lekker bij de 
maaltijd; uit de pan of van de BBQ!! 3 stuks 4,20

BISTRO STEAKS
Speciaal voor de BBQ: dunne malse gemarineerde 
steaklapjes, lokaal van de Utrechtse Heuvelrug!!
Kort en fel bakken; 2 x 1 min. is voldoende!! 100 gram 1,85

DE INDISCHE SATÉ
Super lekker, mild gemarineerd en handgeregen op
de bekende stokjes, in de pan en op de BBQ!!
ca. 8 tot 10 min. braden 100 gram 1,50

DUITSE BIEFSTUK
Pure malse biefstuk met een uitje en milde kruiden....
Kan rauw op een broodje of uiteraard lekker bakken...
Kort en fel bakken in de pan; ca. 3 tot 4 min. 100 gram 1,65

KIPFILET SCHNITZEL
Magere malse dunne kipfilet, rondom gepaneerd.
Ook lekker lauwwarm gebakken aan reepjes op salade
Zachtjes braden in ruim boter; ca. 3 tot 4 min. 100 gram 1,35

De beste kwaliteit
van de op één na 

beste slager!

ZONNIGE BBQ LEKKERNIJEN:

Kijk voor nog meer aanbiedingen in onze winkel.
Aanbiedingen geldig van maandag 31 mei t/m zaterdag 5 juni.

Zetfouten voorbehouden.

SPEKLAPJES
Mild gekruid; om lekker krokant uit te bakken.... 500 gram 5,50
PROCUREUR LAPJES
Super smaakvolle bite, ouderwets lekker 500 gram 5,50

DE YAKITORI SATÉ
Oosters sprookje op een stokje: heerlijk gemarineerde
kipdijfilet; tijdens het grillen een beetje bruine basterd 
suiker erop; super smaakvol van de BBQ 100 gram 1,65

ENORME OPKLARINGEN  
VERWACHT IN SOEST

Er komt een HOGEDRUKTE- 
periode deze week, want we heb-
ben MOOI WEER een ZONNIGE  

aanbieding en verwachten een STORM-
ACHTIG aantal bezoekers vanuit alle WIND-

streken. De lente  is uitgebroken en onze lavendel  is sterk 
afgeprijsd. Daar klaart natuurlijk iedereen van op. 
Kom ze maar snel halen, want ze vliegen 

met WINDKRACHT8 de deur uit.

Dorresteinweg 72b Soest, Tel. 035 - 6012883, vaarderhoogt.nl

T/m dinsdag 8 juni a.s.

Alle lavendel
kassakorting

25%
Oók zondags open  12.00 tot 17.00 uur

Zie ook webshop.vaarderhoogt.nl

Code paars in 

en rond Soest

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

Uw lokale 
drukwerkspecialist

Ook in deze 
gekke tijden 
verzorgen we 
voor bedrijven 
instellingen 
en andere 

organisaties 
drukwerk. 

Maar ook 
andere op 

maat gemaakte 
promotie 
artikelen .

Meer info?
Bel of 

mail , we staan 
op afstand voor 

u klaar!

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

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

Wij zoeken per 1 september 2021 een nieuwe collega 
voor minimaal 2 dagen per week. Ben jij een:

Verpleegkundige / Verzorgende niveau 3
of een SPW’er / SPH’er

We maken graag kennis met je als jij die 
professional bent die graag in een bijzondere 
en kleinschalige omgeving excellente zorg 
& begeleiding wil bieden aan mensen met 
dementie.  

Beth Shamar
Alzheimer Dagcentrum Groenekan

Kijk voor de volledige vacature-tekst op www.bethshamar.nl
M.u.v. actie producten. 

Geldt op het goedkoopste artikel.

Maertensplein 16
3738 GK  Maartensdijk

Tel. 0346-211711 
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VVE draagt bij aan 
duurzamer De Bilt

Renovatie dak van Kruisbeklaan 1-95 draagt hier aan bij
door Rob Klaassen

Het flatgebouw op Kruisbeklaan 1-95 in Bilthoven is de afgelopen tijd voorzien van zonnepanelen op 
een gerenoveerd dak. Het bestuur van de Vereniging Van Eigenaren (VVE), met Jan van Hoeijen en 

Patrick Baas resp. voorzitter en bestuurslid, heeft hierbij snel en effectief geopereerd. Wellicht 
kan er vanuit hun ervaringen het nodige worden geleerd en lessen worden getrokken die 

ook elders in de gemeente De Bilt kunnen worden toegepast.

Patrick Baas: ‘Zo’n drie jaar gele-
den werd er door de onze voorzit-
ter Jan van Hoeijen tijdens de ALV 
ter sprake gebracht dat er een ver-
nieuwing van het dak zat aan te ko-
men. Er werd toen besloten om dan 
tegelijkertijd ook zonnepanelen op 
het dak aan te brengen. We zijn in 
eerste instantie bij BENG!, de ge-
meentelijk adviseur op het gebied 
van duurzaamheid, langs gegaan. 
Dit gesprek bood helaas weinig 
aanknopingspunten waarmee we 
ook echt aan de slag konden gaan. 
We hebben toen vervolgens ons 
licht opgestoken bij Appartement 
&Eigenaar (een landelijke vereni-
ging t.b.v. VVE’s). Dit bleek een 
schot in de roos. Zij hadden al veel 
vaker met dit bijltje gehakt. Zij 
wezen ons erop om vooral in zee 
te gaan met firma’s die de nodige 
ervaring op dit gebied hadden en 
ons vooral geen experimenten op 
dit gebied op de hals te halen. Zij 
raadden ons de firma’s Roofwat-
cher voor de renovatie van het 
dak en de firma Allicht voor het 
aanbrengen van de zonnepanelen 
aan. Een combinatie van twee be-
drijven die hun sporen in het land 
reeds ruim hadden verdiend’.

Aantal
Patrick vervolgt: ‘Bij de reno-
vatie van het dak werd eerst het 
oude grind verwijderd, waarna er 
een isolatielaag van 8 cm op werd 
gelegd, vervolgens kwam daar de 
dakbedekking Rhepanol bovenop 
te liggen. Rhepanol heeft een le-
vensverwachting van 60 jaar. Toen 

dat alles gereed was, werden de 
stellages met de zonnepanelen 
aangebracht waarna tot slot het 
grind weer teruggebracht werd. 
Op het dak was plaats voor ruim 
100 zonnepanelen. Er is echter 
besloten niet meer dan 82 zonne-
panelen te plaatsen. De reden hier-
voor was dat met 82 zonnepanelen 
de flat zelfvoorzienend in de eigen 
stroomvoorziening kon zijn. Met 
meer dan 82 zonnepanelen zou er 
een overcapaciteit aan stroom wor-
den gecreëerd. Een overcapaciteit, 
die wij per se wilden voorkomen. 
Het bestuur van de flat kreeg name-
lijk sterke aanwijzingen dat deze 
extra geproduceerde capaciteit van 
stroom, die nu nog gewoon door 
het energiebedrijf wordt terug-
gekocht, in de toekomst weleens 
juist in z’n tegendeel zou kunnen 
gaan uitwerken. De overcapaciteit 
die nu nog als een voordeel geldt, 
werkt dan juist uit als een nadeel. 
Wordt de extra geleverde stroom 
nu nog tegen het normale tarief 
door het energiebedrijf vergoed, in 
de nabije toekomst zou er voor de 
levering van die extra stroom juist 
een vergoeding aan het energiebe-
drijf betaald moeten gaan worden. 
Een vergelijkbaar iets als het beta-
len van een negatieve spaarrente’.  
Het bovenstaande vormt een se-
rieus punt van aandacht voor de 
gemeente. De gemeente De Bilt 
streeft er namelijk naar op afzien-
bare tijd volledig energie-neutraal 
te worden. Hiervoor is het dan wel 
noodzakelijk dat er sprake is dat er 
een ruime buffer in de hoeveelheid 

op te wekken energie. Wie is daar-
toe bereid als overproductie door 
de energiebedrijven wordt belast? 

Concrete investering
‘De kosten voor de zonnepanelen 
bedragen voor de VVE in totaal 
€ 64000. Het gebouw waaronder 
twee liften en de algemene ruim-
ten, verbruikt € 8000 aan stroom 
per jaar. Dit geeft een terugver-
dientijd op onze investering van 8 
jaar. Op de zonnepanelen zit een 
garantie van 20 jaar. In de praktijk 
blijkt dat zonnepanelen minimaal 
30 jaar meegaan. De montagetijd 
zowel van het dak als de zonnepa-
nelen heeft ongeveer 3 weken in 
beslag genomen. Van tevoren had-
den we ons gedegen geïnformeerd 
over het soort van zonnepaneel dat 
werd toegepast. Dit met het oog 
op het feit dat er de laatste jaren 
nog weleens branden voorkomen 
op met zonnepanelen uitgeruste 
daken. We hebben hier de zoge-
noemde Glas-Glas Solarwatt pane-
len toegepast. Deze staan als goed 
bekend in de zonnepaneel-wereld. 
Het is van groot belang dat er 
vooraf overleg met de verzekering 
plaatsvindt en dat de zonnepanelen 
door de verzekering zijn goedge-
keurd. Maar het allerbelangrijk-
ste bij deze materie is dat gebruik 
wordt gemaakt van bedrijven die 
hun hun sporen in deze branche 
verdiend hebben. Daarnaast is het 
essentieel de constructie van het 
gebouw heel grondig wordt ge-
kend’. 

Op het dak van het flatgebouw met zonnepanelen aan de Kruikbeklaan. 
Links Patrick Baas en rechts Jan van Hoeijen.

Toch weer gas
‘Het bestuur van onze VVE staat 
ook nog voor de vraag of er een 
nieuwe en zuinigere cv-installatie 
moet gaan komen. Wij hebben 
daarvoor diverse alternatieven de 
revue laten passeren om na te gaan 
of er inmiddels goede alternatieven 
bestaan om gas te vervangen door 
een andere energiebron. Na rijp 
beraad hebben wij moeten consta-
teren dat die alternatieven er op dit 
moment niet zijn. Het werken met 
warmtepompen staat hiervoor nog 
teveel in de kinderschoenen. Wij 
kunnen helaas dan ook niet naar 
onze bewoners garanderen dat 
wij zonder het gebruik van gas de 
flat van voldoende warmte zullen 
kunnen voorzien. Dit alles eens te-
meer, omdat de ramen en kozijnen 

van de flat persoonlijk eigendom 
van de bewoners zijn. Wij zullen 
het gebruik van gas als energie-
bron voor onze warmtevoorzie-
ning daarom moeten blijven con-
tinueren. Wel is het zo dat wij in 
onze appartementen koken op gas 
sterk wordt ontraden en wordt ge-
adviseerd om op elektriciteit over 
te stappen. Door de toepassing van 
sensoren is er een zogenoemd slim 
verlichtingssysteem ingevoerd. 
Ook zijn de verwarmingsbuizen, 
die door de algemene ruimten lo-
pen, geïsoleerd om zo stookkos-
ten te besparen. Wij denken dat 
wij door het nemen van al deze 
maatregelen en voorzieningen een 
stapje hebben kunnen zetten in de 
richting van een wat duurzamer 
gemeente De Bilt. 

Boodschappen doen zonder plastic
Zaterdag 5 juni is er in Bilthoven een Zero Wast Tour. Gids Estia Vonken laat je zien hoe je 

verpakkingsvrij je boodschappen kunt doen bij lokale ondernemers.  

Estia Vonken vindt het belangrijk 
om plasticvrij boodschappen te 
doen. ‘Ik realiseerde me een paar 
jaar geleden hoeveel plastic ik weg-
gooide tijdens het koken van een 
maaltijd. En ik wilde eens kijken of 
dat ook anders kon’. 

‘Ik heb voor mijzelf toen een chal-
lenge gemaakt: 14 dagen bood-
schappen doen zonder plastic ver-
pakkingen. Daar heb ik veel van 
geleerd. Ik heb nieuwe winkels 
ontdekt en pas nu nog veel van het 
geleerde toe. Door minder plasti-
cafval thuis te maken kan ik zelf 
een steentje bijdragen aan het ver-
minderen van de afvalberg. In Bilt-
hoven en De Bilt zijn er aardig wat 
winkels waar echt niet raar wordt 
opgekeken van je eigen zakje of 
bakje’. 

Tijdens de Zero Waste Tour in Bilt-
hoven deelt Estia graag haar tips en 
ervaring met plasticvrij boodschap-

pen doen in Bilthoven. De Zero 
Waste Tours in Bilthoven vinden 
plaats op zaterdag 5 juni om 11.00 
en 13.00 uur. Er kunnen vanwege 
de Corona-regels slechts 3 deel-

nemers per tour met Estia mee. 
Aanmelden kan via https://zero-
wastenederland.nl/helpen/zero-
waste-wandeltours/ 
         (Sofie Bakker)

Estia Vonken, gids Zero Waste Tours.

IJs bij Freshplaza

De huidige temperatuur nodigt uit tot het kopen van een ijsje. Fabiene 
van Freshplaza in winkelcentrum Planetenbaan heeft de bakken met 
Italiaans ijs gevuld en is er helemaal klaar voor.

Souvenirs te koop

Het oude schoolgebouw van De Nijepoort is een van de 7 gebouwen 
in De Bilt die op de nominatie staan voor circulaire sloop. Dat houdt 
in dat de materialen voor hergebruik aangeschaft kunnen worden. 
Het geeft ook de mogelijkheid tot aanschaf van souvenirs, wellicht 
uit nostalgisch oogpunt de kapstok of de wc-rolhouder uit je oude 
basisschool. In week 25 zijn er kijkdagen in De Nijepoortschool, zie 
debilt.nl/wonen-en-bouwen/projecten voor meer informatie.
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alleen  samen  krijgen we
corona onder controle

Meer informatie en voorwaarden:

rijksoverheid.nl/openingsplan
of bel 0800-1351

5 juni

Ontvang thuis
max. 4
personen

Groeps -
grootte max.
4 personen

Recreatie
binnen open

Horeca 
open 

Culturele
instellingen
open 

30 juni

Ontvang thuis
max. 8
personen

Groeps -
grootte max.
8 personen

Evenementen
toegestaan

Uitbreidingen:

Sporten
binnen en
buiten

Uitbreidingen:

Bibliotheken
open

20 mei

Horeca

Culturele
instellingen 

Sporten
binnen en
buiten  

Uitbreidingen:

Openingsplan: stap voor stap meer mogelijk
Steeds meer mensen zijn gevaccineerd en het aantal opnames van coronapatiënten in ziekenhuizen daalt. 

Door de basisregels te blijven volgen, kunnen we stap voor stap de coronamaatregelen loslaten.

28 mei 2021

Klachten? 
Blijf thuis.

Laat je direct testen.

TestenHoud 1,5 meter afstand.

Vermijd drukke 
plekken.

.

AfstandWas vaak je handen.

Hoest en nies in je
elleboog.

Wassen

Basisregels

STAP 1 STAP 2 STAP 3 STAP 4

26 april

Hbo en wo
open

28 april

Einde
avondklok

Ontvang thuis
max. 2
personen

Horeca buiten
open

Detailhandel
open

De stappen zijn op hoofdlijnen. Voor elke stap wordt bekeken of het aantal ziekenhuisopnames van coronapatiënten genoeg is 
gedaald om de stap te kunnen zetten. Per sector gelden voorwaarden voor opening, zoals een maximum aantal bezoekers.

Nog geen datum

De basisregels en 
alle maatregelen
vervallen, zoals:

Mondkapjes-
plicht

Thuiswerken

Maximale
groeps-
groottes

Toegangs-
bewijzen

Sporten
buiten

Horeca
buiten

19 mei

Recreatie
buiten open

Sporten
binnen
toegestaan

Kunst- en
cultuur-
beoefening
binnen
toegestaan

Met toegangs -
bewijzen meer
mogelijkMet toegangs -

bewijzen meer
mogelijk

Toegankelijke versie:
rijksoverheid.nl
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Nu de eerste versoepelingen alweer een feit zijn, denken we snel al weer groter en wil-
len we met elkaar zo snel mogelijk terug naar ‘normaal’. Zover is het echter nog niet, er 
gelden nog  veel beperkingen en vooralsnog zijn evenementen nog steeds verboden. 

Besmettingen zijn op het moment nog aan de orde van de dag en dus blijft voorzichtig-
heid  nog steeds geboden. Dit geldt ook voor het organiseren van evenementen. Hou er 
dan rekening mee dat de coronamaatregelen doorlopend kunnen wijzigen. 
Heeft u een idee om op termijn iets te organiseren? 
Dan raden wij u aan om zeer tijdig contact op te nemen met ons team APV & Bijzon-
dere Wetten om u te laten informeren over mogelijkheden en onmogelijkheden.

Check eerst de website https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-co-
vid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/horeca-en-evenementen voor geldende maatregelen. 
Ook daar kunt u zien welke voorwaarden op het gebied van COVID-19 voor u als orga-
nisator gelden en of uw geplande evenement überhaupt wel door kan gaan. 

Evenementen 

Crisis- en herstelplan

Vaccinatie 
keuzehulp  

Hoewel voor de meeste mensen in Neder-
land een vaccinatie tegen corona vanzelf-
sprekend is, zijn er ook mensen die het 
lastig vinden om een keuze te maken. 
Voor mensen die vragen of twijfels over 
het coronavaccin hebben, hebben TNO en 
het Radbouw UMC een objectieve keuze-
hulp ontwikkeld:
www.coronavaccinatie-keuzehulp.nl

U kunt er uw voor- en tegenargumenten 
op een rijtje zetten en de website biedt 
een kennistest waar u kunt ontdekken 
hoe goed u bent geïnformeerd over het 
vaccin. 

Nu de eerste versoepelingen weer een feit 
zijn en het aantal gevaccineerde inwoners 
elke dag weer groter wordt, komen er betere 
tijden en gaan we met elkaar hard werken 
aan het economisch en sociaal herstel bin-
nen onze gemeente. Begin april is er een 
speciale thema-avond voor de gemeente-
raad georganiseerd waar het herstel na co-
rona centraal stond. Op deze avond zijn di-
verse ideeën met elkaar gedeeld om de 
samenleving in De Bilt, zodra dat weer mo-
gelijk is, een nieuwe impuls te geven. Deze 
ideeën worden nu verder uitgewerkt en ge-
toetst op haalbaarheid.

Wat is nu precies een crisis- en
herstelplan?
In het crisis- en herstelplan kijken we binnen 
de gemeente De Bilt waar in de samenleving 
door de coronapandemie de grootste klap-
pen zijn gevallen. Waar is de nood het 

hoogst? En wat kunnen we hier aan doen? 
Wie kan daarin wat betekenen? Het crisis- en 
herstelplan staat voor dat duwtje in de rug 
dat de samenleving nu zo hard nodig heeft. 
Dat kan een financiële impuls zijn maar ook 
acties om groepen in de kernen weer op-
nieuw met elkaar te verbinden. De rol van de 
gemeente richt zich vooral op stimuleren en 
‘aanzwengelen’, erop vertrouwend dat er 
veel organiseer- en verbindingskracht in 
onze lokale samenleving aanwezig is. We 
hebben al veel goede ideeën en initiatieven 
gehoord.

In juni in de raad
Het crisis- en herstelplan wordt nu voorbe-
reid en op 24 juni zal het plan in de gemeen-
teraad besproken worden en neemt de raad 
het besluit over de in te zetten crisis- en her-
stelmaatregelen.

Brief van burgemeester
Beste dames en heren, jongens en meisjes, 

In de media ziet u het iedere dag al voorbij 
komen: het gaat de goede kant weer op en 
het aantal besmettingen en ziekenhuisop-
namen nemen af. Ook zijn er alweer een 
aantal versoepelingen doorgevoerd en kij-
ken we reikhalzend uit naar de volgende 
versoepeling. Dat zijn goede berichten en 
ik denk dat ik voor iedereen spreek dat we 
hier allemaal erg blij mee zijn. Weer een 
terrasje pakken, weer kunnen sporten, 
weer wat meer sociale ontmoetingen. 
Dingen die altijd zo normaal waren maar 
nu extra veel voor ons allen betekenen. 
Het zijn kleine stappen terug naar onze 
vrijheid. 

Toch wil ik u ook meegeven dat we er nog 
niet zijn. Voorzichtigheid is nog geboden 
omdat veel mensen nog niet gevaccineerd 
zijn, er nog steeds besmettingen zijn en 
deze besmettingen juist bij de jongere 
mensen plaatsvinden die nog niet gevacci-
neerd zijn. Het is daarom nog steeds erg 
belangrijk om ons allemaal aan de basisre-
gels te houden als afstand houden, regel-
matig uw handen te wassen, u te laten 
testen bij klachten en in quarantaine te 
gaan als u besmet bent. 

Het vaccineren van de inwoners van de ge-
meente De Bilt is al aardig op stoom. Dat is 
goed om te zien omdat juist het vaccineren 
het ticket is naar bescherming tegen het 
coronavirus. Voor u zelf maar juist ook 
voor de anderen om u heen. Dit werkt al-
leen als zoveel mogelijk mensen zich laten 
vaccineren. Dus als u een oproep krijgt, 
maak snel een afspraak bij de GGD. Zelf 
ben ik ook eerdaags aan de beurt voor het 
halen van een vaccin. Als burgemeester 
doe ik een klemmend beroep op u om u 
ook te laten vaccineren. Op deze manier 
voorkomen we een vierde coronagolf.  Na-
tuurlijk begrijp ik als u vragen heeft over 
de vaccinaties. Kijk hiervoor op onze web-
site www.debilt.nl/vaccinaties voor uitleg 
en informatie. 

De afgelopen 14 maanden is voor onze ge-
meente, net als op andere plekken in Ne-
derland en zelfs in de hele wereld, een hef-
tige periode geweest. En helaas speelt het 
nog steeds… Het persoonlijk leed dat in 
alle lagen van de bevolking zich heeft vol-

trokken is enorm. Het verlies van dierbaren 
en ook nu nog kampen diverse inwoners 
van onze gemeente met de gevolgen van 
corona; in hun gezondheid of in economi-
sche zin.  Weet dat ik met u meeleef en 
hoop dat u binnen afzienbare tijd de draad 
weer op kunt pakken. 

Nog even en de vakantieperiode staat weer 
voor de deur. Check de geldigheid van uw 
reisdocument en volg het nieuws over naar 
welke landen en gebieden u veilig op va-
kantie kunt.  Kijk hiervoor op
www.nederlandwereldwijd.nl

Er gloort dus weer hoop aan de horizon…
maar tot die tijd hebben we elkaar nodig 
om deze coronacrisis tot een goed einde 
brengen. Dit doen we samen, met elkaar. 
Denk aan die buur, familielid of collega dat 
u met elkaar meeleeft. Een kaartje of be-
richtje kan veel doen. Ik dank u voor deze 
inspanningen en reken op u om nog even 
de basismaatregelen na te leven. 

Vriendelijke groet,

Sjoerd Potters,
burgemeester 

Herinnering:
TONK regeling!
Hebt u door corona minder inkomsten? 
Hebt u moeite uw woonkosten te beta-
len omdat u door de coronamaatrege-
len minder inkomsten hebt dan voor-
heen? Dan kunt mogelijk een beroep 
doen op de regeling Tijdelijke onder-
steuning noodzakelijke kosten (TONK). 

Tot 1 augustus aanvraag doen
U kunt een aanvraag doen voor de TONK 
voor maximaal 6 maanden: vanaf 1 januari 
2021 tot en met 30 juni 2021. Aanvragen 
kan ook met terugwerkende kracht. Voor 
deze 6 maanden kunt u tot 1 augustus een 
aanvraag indienen, maar wacht niet te lang. 

Bezoek snel de site van de Regionale Sociale 
Dienst voor meer informatie, de voorwaar-
den en de aanvraag: www.rsdkrh.nl 

Nog vragen?
Hebt u nog vragen? Dan kunt u tijdens kan-
tooruren bellen met 030 692 95 00 of mailen 
naar ondernemersteam@rsdkrh.nl.

Wees loyaal en
koop lokaal
Veel ondernemers in de middenstand en ho-
reca in gemeente De Bilt gaan nog steeds 
door een zware tijd. Ook al zijn er versoepe-
lingen en kunnen ze weer open…zij draaien 
nog steeds niet de reguliere omzet door de 
nog geldende coronamaatregelen en zijn 
maandenlang dicht geweest. Samen kunnen 
we hen helpen door – als u uitgaven doet – 
deze vooral lokaal te doen. Op deze manier 
ondersteunen we hen en houden we zoveel 
mogelijk onze eigen ondernemers in de mid-
denstand en horeca in onze gemeente. 

Steunpakket banen en economie
voortgezet in derde kwartaal
De vooruitzichten voor het economisch 
herstel na corona zijn positief en het virus 
lijkt op zijn retour. Toch zijn er nog veel 
onzekerheden voor werkenden en bedrij-
ven. Sommige ondernemers hebben fors 
moeten interen op hun reserves. Het kabi-
net is daarom van plan om het steunpakket 

voor banen en economie door te trekken in 
het derde kwartaal van 2021. Ook treft het 
kabinet extra maatregelen om bedrijven te 
helpen met hun gegroeide schuldenlast. 
Lees verder op
www.debilt.nl/nieuwsoverzicht/
liveblog-coronavirus

In deze speciale editie van het gemeentenieuws leest u meer over corona in onze ge-
meente. Op onze website vindt u een handig en actueel overzicht met alle gemeente-
lijke en landelijke informatie over de maatregelen rondom het coronavirus:
www.debilt.nl/corona

Corona informatie

Horeca en terrassen
De horeca en terrassen mogen zo langzamer-
hand weer open. Daar zijn we met z’n allen 
blij mee en geeft weer een gevoel van vrij-
heid. Let er wel op dat we ons op het terras 
nog steeds aan de maatregelen houden met 
elkaar. Doordat er minder mensen op het ter-
ras kunnen, moet u soms even wachten. Heb 
hiervoor begrip en kom dan later even terug. 
Samen maken we weer meer mogelijk!
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Lift je leven in Bibliotheek Idea
door Henk van de Bunt

Bibliotheek Idea en Stichting Lift starten op 4 juni het ‘Lift je leven’- programma. Volgens 
Derk de Kloet van Stichting Lift is het een programma voor iedereen, die aan een duurzame 
leefstijl wil werken. Dorine Donders (Bibliotheek) is van mening, dat het programma mooi 

aansluit bij de doelen van de bibliotheek: ‘De bibliotheek draagt bij aan een leven lang leren’.

Derk en Dorine vertellen over deze 
nieuwe samenwerking. Dorine: ‘De 
netwerkspecialisten in de biblio-
theek hebben tijdens de corona-
crisis niet stil gezeten; er is vooral 
gesproken over wat de bibliotheek 
voor de samenleving betekent en 
nog meer kan betekenen na de co-
ronacrisis. Binnen de doelen van de 
bibliotheek staan thema’s als een 
leven lang leren en participeren in 
de maatschappij hoog in het vaan-
del. En daar zit meteen de link met 
het Lift je leven programma van 
Stichting Lift. En zo ontstond het 
idee om een groep te starten binnen 
de bibliotheek’. Derk: ‘Het motto 
is: verander je leefstijl en verander 
je wereld. Elke verandering begint 
bij jezelf. Met kleine en concrete 
doelen die je jezelf stelt bereik je 
het meest’ 

Methode
Dr. Jeanine Schreurs, inwoner van 
gemeente De Bilt, heeft een unie-
ke methode ontwikkeld voor een 
duurzame leefstijl. Deze methode 
is wetenschappelijk onderbouwd 
en vertaald in het actieprogramma 
‘Lift je leven’. Het programma be-
staat uit de pijlers ‘Goed met Geld’, 
‘Goed met Groen’ en ‘Goed met je 
Gezondheid’; ‘Het is geen budget-
kring of recycle-klasje. Er wordt 
gewerkt aan je eigen doelen binnen 

deze thema’s om zo te zorgen voor 
blijvende verandering binnen je 
leefstijl. De universiteit van Maas-
tricht heeft de Lift je leven methode 
onderzocht en aantoonbare effecten 
vastgesteld’
Stichting Lift werkt samen met ver-
schillende partners zoals gemeente 
De Bilt, Het Oranje Fonds en Fonds 
1818. Derk de Kloet: ‘We zijn blij 
dat we binnen Bibliotheek Idea ook 
van start gaan en hopen dat veel 
mensen mee gaan doen’. 
 
Gemeenschappelijke doelen
Dorine: ‘Het Lift je leven’-pro-
gramma sluit mooi aan bij de doe-
len van de bibliotheek. De biblio-
theek ziet zich graag als Het huis 
van de vaardigheden. Vaardigheden 
die je helpen te participeren in de 
maatschappij. Wij willen een leven 
lang leren mogelijk maken. Leren 
is leuk als het iets oplevert, je moet 
er wat aan hebben. Het begint met 
durven dromen, maar als je iets wil 
bereiken heb je een stappenplan 
nodig om het te realiseren. Daarbij 
kan het Lift programma je helpen’. 
Derk: ‘We meten altijd de resulta-
ten door gebruik te maken van ‘De 
start- en finish-Bloem; een door 
Stichting Lift ontwikkeld meetin-
strument,  dat de basis vormt van 
doorlopend onderzoek naar de ef-
fectiviteit van het programma. De 

zgn. Bloemen geven inzicht welke 
ontwikkeling iedere deelnemer na 
twaalf keer heeft doorgemaakt. Zo 
bekijken we steeds het effect en 
vieren we de resultaten. Want het 
vieren moeten we zeker niet verge-
ten. Het Lift je leven-programma is 
effectief en concreet, maar vooral 
erg leuk’. 

Corona
Dorine en Derk: ‘De coronacrisis 
is voor veel mensen een moei-
lijke tijd. Maar ook een tijd waar 
veel is nagedacht over hoe men in 
het leven staat. Over de druk van 
het werk, over zoeken naar ander 
werk. Over waar we wel of niet 
geld aan willen uitgeven. Over de 
toekomst, moeten we het niet an-
ders gaan doen als we niet in de-
zelfde problemen willen komen? 
Veel mensen geven aan na de co-
ronacrisis anders om te willen gaan 
met bijvoorbeeld de eigen gezond-
heid en het milieu. Duurzaamheid 
en bewustwording zijn belangrijke 
speerpunten hierbij. Maar hoe zet 
je goede voornemens om in resul-
taat’? Volgens beiden kan het ‘Lift 
je leven’- programma je hierbij 
bij helpen. Deelname is gratis; de 
start is  vrijdag 4 juni in Biblio-
theek Idea Bilthoven. Info: www.
stichtinglift/debilt. Aanmelden kan 
via info@stichtinglift.nl

Vooroverleg tussen Derk de Kloet en Dorine Donders. 

Dit feuilleton speelt zich af in de denkbeeldige plaats Heuvellust. Alle 
personen hebben fictieve namen. Daar is bewust voor gekozen opdat nie-
mand gekwetst wordt en de goedmoedigheid van de ingebouwde grappen 
bewaard blijft. Een goed verstaander heeft slechts een half woord nodig 
en zal het lokale karakter in dit spannende en grappige verhaal ongetwij-
feld ontdekken. Deel gemist? Kijk op www.vierklank.nl.

Moord op Dudok 
door Julia van de Laan

Deel 18 Een onverwachte ontknoping

Wat vooraf ging: Na een lezing van kunsthistorica Joke van Lunteren 
over het belang van architect Dudok voor Heuvellust is boekhande-
laar Wieke van Beek verdwenen. Kees-Jan van der Meer, hoofd-
redacteur van de Heuvelkoerier, gaat samen met boekverkoopster 
Maaike op onderzoek uit. Alle sporen leiden tot niets. Bijna twee 
weken na de verdwijning van Wieke is er weer een lezing in de boek-
handel. Tot verbazing van Kees-Jan zitten zijn vrouw Charlotte en 

zijn collega Inge samen op de eerste rij.

De opkomst was groter dan Kees-Jan had verwacht en de dichter, 
een jonge vrouw, had een interessant verhaal over het creatieve pro-
ces. Dichten hield toch meer in dan hij had gedacht. Je hoefde niet 
altijd vast te houden aan vaste vormen en inspiratie was een kwestie 
van gevoel en buiten de gebaande paden durven treden. De dichter 
droeg een paar gedichten voor die hij maar half begreep, maar ze 
had een aardige stem. 
Maaike had uiteindelijk toch Ronnie en de Rolkoffers uitgenodigd. 
Ze speelden deze keer korte nummers die qua sfeer goed aansloten 
bij de gedichten. Als je niet beter wist, zou je bijna denken dat er 
niets aan de hand was. Ineens stopte de muziek, net als bijna twee 
weken geleden, ook nu midden in een gitaarsolo. 
Vanachter een boekenkast, alsof ze uit de coulissen kwam, stapte 
Wieke naar voren. Alsof ze nooit weg was geweest. 
Verbaasd en verontwaardigd werd er geroepen: ‘Wieke, je bent te-
rug! Waar was je, wat is er gebeurd, gaat het goed met je?’ 
Met een geheimzinnig lachje reageerde de verloren gewaande boek-
handelaar. ‘Eerst even onze gast van vanavond bedanken, dat doe ik 
nu toch liever zelf.’ Dat was maar goed ook, want Maaike kon geen 
woord uitbrengen en staarde haar werkgeefster ongelovig aan. 
Het leek wel of Wieke expres langer deed over het dankwoord en het 
overhandigen van een presentje. ‘En nu, en nu?’ werd er vanuit het 
publiek geroepen. ‘Waar was je?!’
‘Willen jullie het echt weten? Nee toch? Vooruit dan maar. Jullie 
weten van de dreigende sloop van het pand van Dudok. We hadden 
het idee dat we daar weinig tegen konden doen. Je kunt wel proberen 
de politiek te bewerken, maar tegenwoordig moet je het vooral heb-
ben van de publiciteit. En publiciteit krijg je niet met een dreigende 
sloop, maar wel met een verdwijning. Waar of niet?’ 
De aanwezigen staarden haar verbijsterd aan. Een enkeling knikte 
instemmend. 
‘Toen bedachten Charlotte, de vrouw van Kees-Jan, de hoofdredac-
teur van de Heuvelkoerier, en Inge, ook van de Heuvelkoerier, een 
plan. Eigenlijk was het idee van Charlotte. Zij stelde voor dat ik een 
poosje met de noorderzon zou verdwijnen. Aandacht verzekerd. En 
bij nog een glaasje wijn vonden we dat er dan ook wat theater bij 
moest. Ik moest verdwijnen tijdens een lezing en op een manier die 
moest opvallen. Toen ben ik er op die avond met de lezing van Joke 
van Lunteren stiekem tussenuit geknepen. Op het dak heb ik het 
keihard op een gillen gezet. Ik wist niet dat ik dat zo hard kon! En 
ik heb ook nog een bijna lege tas achtergelaten om iedereen op een 
dwaalspoor te brengen.’ 

(Wordt vervolgd)

Gezellige middag bij 
d’Amandelboom

De bewoners van d’Amandelboom 
(Bilthoven) genoten vrijdag 28 mei 
van een gezellige show. Gooche-
laar Elmar toverde een stok uit een 
doek en liet planten verdwijnen. De 
gekozen liedjes waren te horen op 
een verstopte speeldoos en de dob-
belsteen was nergens te vinden. Het 
reisje langs de Rijn werd helaas niet 
gewonnen maar wel gezongen.
Jongleur en goochelaar Huub jong-
leerde zelfs met 5 ballen. De dia-
bolo ging hoog en op onnavolgbare 
wijze over de touwen.  
              (Tina Bolks)

Theater in het zorgcentrum. Met hulp van verschillende vrijwilligers 
waren er deze middag 3 shows.

Versnipperraar voor Demeter
Door deel te nemen aan een prijs-
vraag van het blad ‘Buitenleven’ 
wonnen groendoeners Reijnie en 
Wim Westland een versnipperraar. 
Wim is ook vrijwilliger bij hospice 
Demeter: ‘Wij willen op de Hospice 
wat meer groener tuinieren en daar 
hoort ook een composthoop bij. 
Met deze versnipperraar kunnen 
we al het snoeiwerk en ander groen 
afval verwerken voor de compost-
hoop. Dus komt deze hier zeer goed 
van pas’. Dinsdag 25 mei werd de 
versnipperraar ‘overhandigd’. Vertegenwoordigers van de fabrikant, het Hospice en LMB van Ginkel 

uit Maartensdijk zijn bij de overhandiging van de versnipperraar aan de 
winnaars aanwezig. [foto Henk van de Bunt]
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ANWB Verkeersplein 
in Maartensdijk

door Henk van de Bunt

De Martin Luther Kingschool is genomineerd voor een ANWB Verkeersplein. Hiermee kunnen 
leerlingen in een veilige omgeving ervaring opdoen met verschillende verkeerssituaties, 

zodat ze straks goed voorbereid de weg op gaan. 

Om het ANWB Verkeersplein in 
de wacht te slepen, moet de school 
onder andere zoveel mogelijk stem-
men werven. Arjan Dam, directeur 
van de MLK, roept iedereen dan ook 
op om tussen 21 mei en 10 juni een 
stem uit te brengen via anwb.nl/ver-
keerspleinen zodat er wellicht na de 
zomervakantie een prachtig ANWB 
Verkeersplein op het schoolplein 
van de Martin Luther Kingschool 
ligt.

Verkeersplein voor schoolplein
De actie ‘een verkeersplein voor een 
schoolplein’ is een initiatief van de 
ANWB. Dit jaar tovert het ANWB 
Fonds in iedere provincie één 
schoolplein om tot een verkeersplein 
met verschillende verkeerssituaties 
waar kinderen spelenderwijs over 
het verkeer en verkeersveiligheid le-
ren. Sanne van den Rotten, project-
leider van ANWB Verkeerspleinen: 
‘We vinden het belangrijk dat kinde-
ren al jong meters maken en wennen 
aan het verkeer. Een verkeersplein 
biedt scholen én ouders de kans om 
hun kinderen in een veilige omge-
ving te leren fietsen en tegelijkertijd 
kennis te laten maken met verschil-
lende verkeerssituaties. Zo sturen ze 
hun zoon of dochter straks met een 
gerust hart op pad’.

Wijk-overstijgend
Arjan Dam: ‘Hoe mooi zou het 
zijn als wij dit gaan winnen. De 
gemeente is van plan om in samen-
spraak met de scholen een wijk-
overstijgende speelplek in te rich-
ten op en rondom ons schoolplein. 
Het ANWB verkeerplein kan goed 
in deze plannen worden meegeno-
men. Het mooie van een ANWB 
verkeerplein op ons schoolplein 
is dat alle kinderen hier gebruik 

van kunnen maken. Ook kinderen 
van andere scholen en na school-
tijd. Dit omdat wij geen afgesloten 
schoolplein hebben. Een mooie 
aanwinst voor de school en het 
dorp’.

Winnaar
In totaal zijn er in Utrecht 14 scho-
len die kans maken op het ANWB 
Verkeersplein. Om het ANWB 
Verkeersplein te winnen, wordt per 
provincie de top drie scholen met 
de meeste stemmen voorgelegd 
aan de Adviescommissie van het 
ANWB Fonds. Hierbij wordt ook 
rekening gehouden met de grootte 
van de school. Op basis van het 
aantal stemmen en de motivering 
op het aanmeldformulier, bepaalt 
de Adviescommissie uiteindelijk 
wie er wint. De winnaars worden 
op 21 juni geïnformeerd, waarna 
het ANWB Verkeersplein tussen 5 
juli en 10 september wordt aange-
legd. Na de zomervakantie wordt 
het plein feestelijk geopend. 
Gun je Maartensdijk een ANWB 
Verkeersplein? Stem dan tussen 
21 mei en 10 juni via anwb.nl/ver-
keerspleinen.

Leerlingen beelden een auto uit.

Zo ziet een ANWB verkeersplein eruit.

Donna in finale Koninklijk 
Concertgebouw Concours

Dit jaar strijdt Donna van Leeuwen samen met vier andere jonge talenten (9 tot 14 jaar) om de 
eer in het Koninklijk Concertgebouw Concours. De celliste heeft na een selectie uit meer dan 

200 inzendingen in de digitale voorronde ook de halve finale in Het Concertgebouw doorstaan. 

Op zaterdag 20 juni zal ze in de fi-
nale optreden in de Kleine Zaal van 
Het Concertgebouw voor een jury 
met onder anderen dirigent Vin-
cent de Kort (bekend van Maestro), 
meesterpianist Thomas Beijer en vi-
oliste Julia Philippens. 

Muziek
De veertienjarige Donna van Leeu-
wen uit Bilthoven kijkt na een jaar 
zonder concerten enorm uit naar haar 
optreden in Het Concertgebouw: 
‘Vanwege corona zijn er afgelopen 
jaar weinig concerten geweest en ik 

vind het heel fijn om weer ergens 
naartoe te kunnen werken. Ik heb 
er ontzettend veel zin in.’ Muziek 
speelt een grote rol in het leven van 
Donna vertelt ze: ‘Ik heb altijd veel 
van alle soorten muziek gehouden 
en zonder zou mijn leven niet com-
pleet zijn. Muziek maken maakt mij 
gelukkig omdat het mij een heel fijn 
gevoel geeft om er helemaal in op te 
gaan. Ook merk ik dat ik mijn ge-
voelens met anderen kan delen. Het 
is bijzonder om te zien hoe mensen 
nadat ik heb gespeeld geraakt zijn’. 

Ontwikkeling
Het Koninklijk Concertgebouw 
Concours bestaat dit jaar twaalf jaar 
en wordt sinds 2009 elk jaar geor-
ganiseerd door Het Concertgebouw 
voor jonge talenten in de leeftijd 
van 9 tot en met 14 jaar. De winnaar 
krijgt optredens tijdens een lunch-
concert in de Kleine Zaal en ont-
vangt een bedrag van duizend euro 
ten behoeve van zijn of haar muzi-
kale ontwikkeling. 
             (Jacob van der Vlugt)

Donna wordt gelukkig van muziek.

Grote schoonmaak

Ook dit jaar is TV Tautenburg weer zeer actief geweest tijdens de 
NL-doet grote schoonmaakdag. Maar liefst 27 vrijwilligers zijn in de 
weer geweest om park, clubhuis, kleedkamers en terras weer helemaal 
spik en span te maken. Naast een sociaal belangrijke dag is er ook 
enorm hard gewerkt om na een hele lange periode van Lock-Down te 
zorgen dat zodra het weer mag het gebouw, terras en de banen er weer 
helemaal klaar voor zijn.

Theaterleerlingen 
spelen in Alice in 

Wonderland

Op 22 en 23 mei maakten ruim 100 leerlingen van alle basisklassen 
theater en musical uit gemeente De Bilt van KunstenHuis Theaterschool 
Masquerade een film van de voorstelling Alice in Wonderland in de 
grote zaal van Theater Figi in Zeist. Op basis van improvisatie heeft 
elke groep een scène van de voorstelling gemaakt. Tijdens de lessen, die 
vanaf maart weer buiten konden plaatsvinden, is het ingestudeerde met 
de leerlingen verder uitgewerkt.       (foto Monique Vermeer)



Nootjes
De Vierklank 14 2 juni 2021

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MARKLIN treinbaan of ver-
zameling gevraagd. Eventueel 
kan worden geholpen met 
demonteren van bestaande 
baan. Graag hoor ik van u. 
0629271104 of corfra54@hot-
mail.com

Activiteiten
GARAGEVERKOOP zater-
dag 5 juni Tolakkerweg 107 
H’Rading van 11.00 t/m 16.00 
uur.

Personeel gevraagd
Fitte vutters en AOW-ers 
gezocht als invalkrachten voor 
het huis-aan-huis verspreiden 
van De Vierklank. Een gezond 
en gezellig rondje buiten op 
woensdag op een tijdstip dat ú 
schikt. Ook meehelpen de best 
gelezen krant van De Bilt nóg 
beter te verspreiden? Bel 0346 
211992. 
Zin in VASTE VERDIENSTE 
en een hoop waardering. Ga 
dan De Vierklank bezorgen 
op woensdag. Meld je aan 
via info@vierklank.nl of bel 
0346-211992

Wie maakt de bewo-
ners van de Drift, 
Drijverslaan, Jachthoornlaan, 
Kooikersplein, Kortelaan, 
Meutelaan, Meuteplein, 
Nimrodlaan, Schutters-
laan, St.Hubertuslaan, 
Valkenierlaan, Weidmanlaan 
en Wildlaan BLIJ. Wij zijn per 
direct op zoek naar een bezor-
ger die wekelijks daar de krant 
wilt bezorgen €8,20 per week. 
Meld je aan via info@vier-
klank.nl of bel 0346-211992

Huishoudelijke HULP 
gevraagd om de week. Bel. 
0346-563997

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

MEUBELSTOFFEERDERIJ 
Martinus voor het stofferen 
van stoelen, fauteuils en boot-
kussens. Tel. 035-6230901 of 
06-53449761

Pijnlijke voeten? (Medisch)
PEDICURE aan huis. Bel
voor een afspraak. MP Ingrid
Kaptijn 06-29574696

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

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

Analoog kanaal 45 / digitaal kanaal 43 / www.regiotvdebilt.nl
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Te koop aangeboden
Hondenmand Knuffelwuff, 
grijs kunstleer 85x63 nieuw 
€78,95 praktisch ongebruikt 
€45,-. Tel. 06-22390667

2 boeken: Van Gogh en zijn 
weg - Het complete werk 
van J. Hulsker €10,- en Het 
Muizenhuis Sam & Julia in 
het Theater €10,- in nieuw-
staat. Tel. 06-42899812

Hoe stil is het ter ere van 
Guido Gezelle door Wiegman 
€1,-. Tel. 06-14040516

Steden des tijds - Teleac 1990 
€1,-. Tel. 06-14040516

Geniet van de natuur van 
Reader’s Digest €1,-. Tel. 
06-14040516

4 verstelbare tuinstoelen don-
kerblauw met kussen zgan 
merk Jardin. €50,-. Tel. 0346-
212799

DVD van André Hazes 'Zij 
gelooft in mij'. €5,-. Tel. 
0346-243758

Boek over vissen van soek 
van klein tot groot volop kleu-
rige foto's. €7,50. Tel. 0346-
243758

Door mij geknoopt nieuw 
vloer-/wandkleed 40 x 60 cm 
van Disney Minnie Mouse 
€50,-. Tel. 0346-243758

Teakhouten kinderstoeltjes 
voor in de tuin. Zithoogte 29 
en 37 cm €25,- p/s of €45,- 
samen. Tel. 06-51024217

Het koninkrijk de 
Nederlanden in de 2e wereld-
oorlog. 24 banden. Gratis af te 
halen. Tel. 0346-213261

Hondenfietsmand €10,-. Tel. 
0346-213175

Hoekstoeltje met rieten zit-
ting zgan €20,-, 2 zgan rie-
ten stoelen samen €50,-, 
bureau met veel opbergruimte 
138 cm breed, 62cm diep 
en 77 cm hoog. €35,-. Tel. 
06-16379345

Rode kinderlaarsjes maat 27, 
€5,-, lade kastjes gefineerd 
met 3 laden €20,-, grote zon/
maan spiegel, €12,50. Tel. 
06-16379345

Gratis af te halen: twaalf 
betontegels 60x60x4 cm. Tel. 
06-12161306

HP Cartridge 301 kleuren in 
ongeopende originele ver-
pakking met 2 aangebroken 
cartridges 301 (zwart-wit en 
kleur). Samen voor €15,-. Tel. 
06-30654159

Te koop gevraagd
Gevraagd oldtimer 
MOTORFIETSEN. Brommers 
opknappers. Alle merken in 
elke staat 06-81694890 ruud_
vanlent@hotmail.com

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

Kas brocante 5 juni 2021
Zaterdag 5 juni van 10.00 tot 16.00 uur pakken we de draad 
weer op met onze tweejaarlijkse Kas Brocante op de boom-
kwekerij van Jan van Vulpen aan de Groenekanseweg 250 
in Groenekan. Uiteraard met inachtneming van de geldende 
COVID-19-maatregelen. In de kas vind je brocante, meubels, 
curiosa en 2hands kleding. Er is koffie/thee en iets lekkers 
erbij. Buiten de kas kun je heerlijk over de kwekerij lopen met 
bomen, struiken, planten en tuindecoraties. Wees welkom!

Op ’t bankje
Ik zit na een heerlijke wandeling op het bankje wat te genieten 
van het lentezonnetje. Voorbijkomende mensen zien er bij dit 
weer meteen wat relaxter uit. Dan zie ik een moeizaam lopende 
vrouw mijn richting opkomen. Ik denk dat ze rond de veertig 
jaar is. Ze ploft met een zucht van verlichting neer op het bank-
je en schopt meteen haar schoenen uit. ‘Wat ben ik blij dat ik 
van die rotschoenen verlost ben’, zegt ze met een zucht. ‘Mijn 
voeten doen vreselijk zeer in die krengen. Wat heb ik spijt dat 
ik ze gekocht heb.’ Aandachtig bekijkt ze de zere plekken op 
haar voeten. Het ziet er inderdaad erg rood uit en ik zie dat er 
een paar flinke blaren op zitten. Ik voel best wel wat medelijden 
met de vrouw, maar daar schiet ze natuurlijk niets mee op. ‘Ik 
stond vanmorgen nog te twijfelen of ik ze wel aan zou trekken. 
Meestal loop ik nieuwe schoenen heel voorzichtig in, maar ik 
dacht dat het wel mee zou vallen dit keer. Niet dus’, zegt ze 
met een zucht. ‘Ik koop ook nooit meer schoenen online. In een 
goede schoenenzaak krijg je goed advies en kun je ze passen. 
Op internet koop je ze van een plaatje. Ik ben blij dat je nu weer 
gewoon in een zaak terecht kunt.’ Ze wrijft wat voorzichtig over 
haar voeten die zo lijkt het minder pijn doen nu de schoenen uit 
zijn. ‘Maar ik ga straks gewoon op blote voeten naar huis en als 
ze me gek aankijken dan doen ze dat maar’, zegt ze opstandig. 
Waarom ook niet, denk ik. Mij kan het niet schelen of iemand op 
blote voeten loopt. Ik denk wel dat je goed moet uitkijken waar 
je loopt, want in een stukje glas trappen lijkt me ook niet prettig. 
Maar ik ben zoals gewoonlijk toch naar een oplossing aan het 
zoeken. ‘Is er niet iemand die u hier kan komen ophalen’, vraag 
ik. Ze fleurt helemaal op, kijkt op haar horloge en zegt: ‘Goed 
idee, mijn buurvrouw komt over een kwartier thuis dan bel ik 
haar even.’ Het zitten geeft de vrouw duidelijk verlichting en 
de pijnlijke trek op haar gezicht verdwijnt ook al een beetje. Ze 
inspecteert regelmatig haar voeten en misschien hoopt ze wel dat 
het beter wordt terwijl ze hier zit. Even later komt er een vriendin 

langs die op gepaste afstand te horen krijgt wat er aan de hand is. 
Ook zij krijgt de zere voeten te zien. Ze heeft dat zelf ook al een 
paar keer gehad en geeft haar een tip voor speciale pleisters. Ze 
zegt dat ze nu alleen nog maar dure merkschoenen koopt. Dat is 
letterlijk tegen het zere been van de patiënte. ‘Dit zijn ook merk-
schoenen hoor. Ze zijn hartstikke duur.’ De vriendin lacht om de 
vinnige reactie. ‘Ik wist niet dat je zo gauw kwaad zou worden.’ 
Ze kunnen er gelukkig om lachen, want twee ruziënde vrouwen 
is niets voor mij. ‘Hoe kom je nou thuis’, vraagt de vriendin. 
‘Ik ga straks mijn buurvrouw vragen om me hier op te halen’, 
zegt ze. De vriendin heeft een andere oplossing. Ik zal Nico wel 
even bellen. Die heeft z’n thuiswerkdag en kan je vast wel even 
ophalen.’ Ze pakt meteen haar telefoon 
en ik hoor haar de situatie en de 
plek waar we nu zijn uitleggen. 
‘Nico komt over een kwar-
tiertje. Hij moet eerst nog 
iets afmaken.’ De vrouwen 
kennen elkaar waarschijnlijk 
erg goed en hebben heel wat 
nieuwtjes uit te wisselen. 
Als Nico met de auto bij het 
bankje aankomt vertrekken 
de twee dames snel.

Maerten

Enthousiaste 
kinderen bij 
G-korfbal

‘Dit was super leuk mama, ik ga hier niet meer 
weg’ was de reactie van een kind dat afgelopen 
zaterdag bij Nova meedeed aan de eerste training 
van G-korfbal. Met G-korfbal kan de club kinde-
ren die wat meer aandacht nodig hebben tijdens 
het sporten, deze aandacht ook bieden. Zo staan 
er meerdere trainers op het veld en zijn er extra 
materialen. Buurtsportcoaches van Mens De Bit 
helpen een handje

Op 12 juni van 9.30 tot 10.30 is de tweede trai-
ning. Tijdens deze training kunnen kinderen alvast 
kennismaken met de sport en de vereniging. Aan-
melden kan op www.kvnova.nl of (net informatie) 
via gkorfbal@kvnova.nl. 

De kinderen krijgen de begeleiding die ze nodig 
hebben. (foto: Nynke de Boer)
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Verzorger Jan Rigter 
neemt afscheid van SVM

door Kees Diepeveen

Op de laatste trainingsmiddag zaterdag 22 mei heeft voetbalvereni-
ging SVM uit Maartensdijk afscheid genomen van verzorger Jan 
Rigter. Jan is 30 jaar als verzorger in het amateurvoetbal actief 
geweest waarvan 24 jaar bij SVM. 

Na zijn actieve voetbalperiode werd Jan gevraagd of verzorger geen 
mooi vervolg op zijn voetbalcarrière zou kunnen zijn. Daar had hij wel 
zin in en heeft een cursus gevolgd bij Instituut Tim van der Laan in 
Utrecht. Na het behalen van het diploma Sportmassage/Verzorger ging 
Jan aan de slag bij voetbalvereniging VVZA in Amersfoort. Na drie 
jaar maakte hij de overstap naar SVM in Maartensdijk, de club waar hij 
vroeger gevoetbald had. Zeven jaar geleden had Jan al eerder door pri-
véomstandigheden afscheid genomen. Dat duurde een jaar want het be-
gon weer te kriebelen. Hij hoorde dat voetbalvereniging SEC in Soest 
een verzorger zocht voor de selectie. Jan en SEC werden het snel eens 
wat resulteerde in een tweejarig contract. Daarna kwam Jan weer terug 
bij SVM waar hij met open armen werd ontvangen. 
Fijn persoon
Voorzitter van SVM Frans van der Tol sprak zijn tevredenheid en 
waardering uit over het functioneren van Jan Rigter. ‘Een fijn per-
soon om mee samen te werken. Je kon op hem bouwen. Niet alleen 
op de training en tijdens wedstrijden was hij aanwezig ook als er iets 
extra’s werd gevraagd kon je op hem rekenen. En wat natuurlijk erg 
belangrijk was dat hij met spelers en trainers goed overweg kon. We 
vinden het fijn dat Jan nog aan SVM verbonden blijft. Met name op 
de kaartavonden waar hij de standen bijhoudt’. 

Vertrouwensband
Jan heeft altijd met buitengewoon veel plezier de functie van verzorger 
vervuld. Jan: ‘SVM is een heel fijne club waar het goed werken is. Ik 
had een prachtige verzorgings-ruimte tot mijn beschikking waar ik de 
jongens heel goed kon behandelen. Omdat SVM een leerbedrijf is heb 
ik in de loop van de jaren ook 7 stagiaires begeleid bij het praktijk-
deel van hun opleiding fysiotherapie dan wel sportverzorger/masseur. 
Je hebt als verzorger een vertrouwensband met de jongens. Tijdens de 
behandelingen hebben ze me veel toevertrouwd maar hield dat voor 
mijzelf. Zo ontstaat er een band met de spelers die ik koester. Ik neem 
nu afscheid van mijn hobby. Ik wil gaan reizen met mijn vrouw. Daar 
past een dienstverband waar men op je rekent niet meer bij. Maar ik heb 
aangegeven wel beschikbaar te blijven om een keer in te vallen wan-
neer dat nodig is en zal ook zeker wedstrijden van de selectie blijven 
bezoeken’.

Als afscheid krijgt Jan uit handen van de voorzitter een prachtige bos 
bloemen voor zijn partner en een tinnen bord op een standaard met de 
tekst: ‘Bedankt voor je inzet al die jaren, met zijn naam en logo van 
SVM. 

De eerste voetbal rolde in Bilthoven
door Henk van de Bunt

De vereniging FC De Bilt ontstond per 12 juni 1997 als gevolg van de fusie tussen BVC en de 
verenigingen FAK en s.v. Bilthoven, welke een jaar eerder al waren gefuseerd. De thuisbasis is 
thans sportpark Weltevreden in De Bilt. Op 12 mei 2021 was het precies 100 jaar geleden, dat 

de eerste voetbalactiviteiten in Bilthoven ontstonden; alle reden om in vogelvlucht 
in de 100-jarige geschiedenis van het Bilthovense voetbal te duiken.

Fred Meijer vertelt op het oneline-
nuseumdebilt.nl over die geschie-
denis van het Bilthovense voetbal: 
‘Sinds het begin van de twintigste 
eeuw zijn er diverse voetbalver-
enigingen in Bilthoven en De Bilt 
geweest. De voetbalclubs die uit-
eindelijk FC De Bilt vormden (in 
1997) speelden allen in Bilthoven, 
al kwamen veel leden daarvan uit 
De Bilt’. 

BVC
BVC (Biltse Voetbal Club) werd als 
amateurvoetbalclub in Bilthoven 
opgericht op 12 mei 1921 onder de 
naam Biltsche Sportvereeniging; 
twee jaar later werd dit gewijzigd 
in Biltse Voetbal Club BVC. Onder 
dezelfde naam waren van 1906 tot 
1911 en tijdens de Eerste Wereld-
oorlog ook al clubs actief geweest. 
De spelers droegen witte shirts en 
zwarte broeken. Het eerste oefen- 
en wedstrijdterrein was een weiland 
bij de Groenekanseweg. In 1925 
verhuisde men naar een terrein aan 
de Oude Brandenburgerweg ach-
ter het openluchtbad en bleef daar 
veertig jaar spelen. Daar kreeg de 
club de beschikking over twee of-
ficiële velden - het hoofdveld met 
echte doelen en een tribune en het 
tweede veld eerst nog zonder doe-
len. In 1965 verhuisde men op-
nieuw: nu naar het (nieuwe) sport-
park Larenstein. Daar kreeg men 
voor het eerst een eigen clubhuis. 

Eerder
‘Weinigen weten dat er drie 
‘BVC’s’ zijn geweest. Het ‘oud-
ste’ BVC staat vermeld in het 
adresboek van 1910, maar de vijf 
bestuursleden woonden allen in 
Utrecht. Misschien is dit één van 
de vele elftallen geweest, die de 
sport beoefenden bij het station op 
het Oosterpark (nu Heidepark). Het 
‘tweede’ BVC wordt veelvuldig in 
de pers genoemd tijdens de Eerste 
Wereldoorlog. Dit was duidelijk 
een lokale club die zijn wedstrij-
den speelde op een terrein aan de 
Jachtlaan. Op 12 mei 1921 werd 
voor de derde maal BVC opgericht, 
overigens onder de naam Biltsche 
Sportvereeniging. Twee jaar later 
werd de naam gewijzigd in Biltsche 

Voetbal Club. Op 20 augustus 1926 
werd het (nieuwe) voetbalveld aan 
de Tweede Brandenburgerweg in 
Bilthoven in gebruik genomen. 

Aanpakken
In de jubileumuitgave van 60 jaar 
FAK (1931-1991) lezen we over de 
oprichting van die sportvereniging. 
‘Dit kwam door Kees Nagtegaal, 
procuratiehouder bij Inventum. 
Hij kreeg het gedaan dat de fabriek 
waar hij werkzaam was een terrein 
beschikbaar stelde en versierde 
een renteloze lening voor de bouw 
van afrastering en banken rond het 
veld. Tachtig procent van de leden 
behoorde tot het personeel van de 
fabriek Ze betaalden 20 cent con-
tributie. Op 25 september 1932 
werd de eerste voetbalwedstrijd ge-
speeld; een nederlaag met 2-3 tegen 
NVC. Oprichter Nagtegaal stond in 
de spits. Naar de fabriek van Elek-
tronische Verwarmingsapparaten 
mocht de nieuwe sportclub niet 
genoemd worden. Het werd FAK. 
De directeur van de fabriek had 
een zoon en die heette Fak. Toen 
moesten nog wel de letters gezocht 
worden bij die jongensnaam. Het 
werd ‘Flink Aanpakken Kamera-
den’. Fred Meijer vult aan: ‘FAK 
had meerdere afdelingen zoals atle-
tiek en wandelsport. FAK-voetbal 
kwam uit in de competitie van de 
U.P.V.B. (Utrechtse Provinciale 
Voetbalbond). In 1935 werd de club 
kampioen in de derde klasse. Ook 
FAK-voetbal is op 12 juni 1997 op-
gegaan in het huidige FC De Bilt.

R.K.
Rens Kersten schrijft in het jubile-
umboekje van 50 jaar S.V. Biltho-
ven in 1996 over de geschiedenis 
van de derde voetbalclub in Bilt-
hoven, welke ook in 1997 is opge-
gaan in FC De Bilt: ‘De start van 
SV Bilthoven in 1946 was een start 
als de R.K.S.V. Bilthoven. RK was 
haar oorsprong, omdat de vereni-
ging voortgekomen is uit een groep 
jongens en meisjes, die in de oor-
logsjaren regelmatig samen zijn 
gekomen binnen het verband van 
de Rooms Katholieke-parochie in 
Bilthoven. Deze jongeren hielden 
zich in de moeilijke jaren 40 - 45 

bezig met Sport; onder andere at-
letiek en voetbal. Ook was er in 
die jaren veel aandacht voor wan-
delen en zang binnen deze groep. 
De meeste van deze activiteiten 
vonden plaats in of rondom café 
Verhoef aan de Soestdijkseweg in 
Bilthoven Noord. Toen na de be-
vrijding alles weer in het openbaar 
kan plaatsvinden werd het idee 
geopperd om een echte voetbal-
vereniging op te richten. De jeug-
dige initiatiefnemers wisten enkele 
ouderen om zich heen te verzame-
len en de eerste contacten met de 
Voetbalbond konden worden ge-
legd. Na de Tweede Wereldoorlog 
werd op 3 augustus 1946 opnieuw 
R. K. Sportvereniging Bilthoven 
opgericht. 
De verenigingskleuren oranje zwart 
zijn eigenlijk bij toeval tot stand 
gekomen; bij één van de leden de 
heer G. Slot (hij was administrateur 
van het ziekenhuis Berg en Bosch) 
lag op zolder nog een grote oranje 
zwarte vlag van een organisatie van 
voor de oorlog, die niet meer was 
heropgericht. Een zichzelf respec-
terende vereniging behoorde in die 
dagen een vlag of vaandel te heb-
ben. Om kosten te besparen was 
dit de oplossing; deze vlag zou de 
vlag van RKSV Bilthoven worden 
en oranje en zwart werden de club-
kleuren’.

Zaterdag 24 juli 1993 speelde FAK op sportpark Weltevreden tegen Feijenoord. (foto Ciel Kool)

In 1987 kreeg het clubgebouw de 
naam ’Rens Kersten paviljoen’; 
de toenmalig voorzitter was op dat 
moment 35 jaar actief binnen S.V. 
Bilthoven. (foto Jeanne Kersten)

Uitslag Wedvlucht 
De duiven van leden van PV De Bilt keerden dit weekeinde terug van 
een wedstrijdvlucht vanuit Pt. St. Maxence. De eerste 10 prijswinnende 
vogels zijn van Anton Spanjer (1, 7 en 8), E +K van Oostenbrugge (2, 
3, 5, 6 en 9), van Ron Miltenburg (4) en van Peter van Bunnik (10). 



Blazen tot honderd
Zaden zwerven door de lucht. Donsachtig pluis van populier en wilg 
verspreiden zich met de wind mee over grote afstanden. Onderaan een 
wit parachuutje van pluishaartjes hangt het zaad van de paardenbloem. 
Wetenschappers ontdekten hoe boven het zaadpluisje rondwervelende 
luchtstromen ontstaan die het parachuutje omhoog tillen. Dat verklaart 
dat het pluis soms wel 150 km met de wind kan meedrijven. Een suc-
cesvolle formule, want paardenbloemen kom je overal tegen.

Deze goudgele bloemen in weilanden, bermen en tuinen zijn zo alge-
meen dat ieder kind ze bij naam kent. Alledaags maar evengoed bij-
zonder. De bloemen bestaan elk uit honderden lintbloempjes, eigenlijk 
een bos bloemen dus. Hoewel bezocht door allerlei insecten en vlinders 
hebben paardenbloemen geen bestuivers nodig. Hun nakomelingen zijn 
identiek aan de ouderplant.

Ineens veranderen de bloemen in witte pluizenbollen, haast aaibaar. 
Ieder zaadje heeft een eigen parachute en kan zo vederlicht opgeno-
men worden door de wind. Verderop is ongetwijfeld een plek waar het 
wortel kan schieten. Met het wegblazen van het vruchtpluis help je de 
plant zich te verspreiden. Vol-
gens oud volksgebruik mag je 
een wens doen als je alle pluizen 
tegelijk weg blaast. Het verhaal 
gaat dat als je de bol in één keer 
leeg blaast, je dan minstens 100 
jaar wordt.

Verwondering straalt uit de ogen 
van het kleine meisje. Te klein 
nog om te blazen, knijpt ze het 
vruchtpluis los. Honderden pa-
rachuutjes zweven weg naar de 
toekomst, net als zij. Veel ook 
blijven er plakken aan haar kle-
ren.
Wat rest zijn de rozetten van diep 
ingesneden blad. Men noemt ze 
molsla. Je kunt ze eten.
              (Karien Scholten)

In haiku:
Zaden in de lucht
Zweven weg naar de toekomst
Blazen tot honderd
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advertentie

Democratisch principe 
bestemmingsplan onder druk

door Henk van de Bunt

Tiny Houses zijn primaire, volwaardige woningen op kleine schaal. Ze worden bewust gebouwd en 
bewoond, vanuit de behoefte een meer eenvoudig leven te leiden, minder gericht op consumeren en 

met een kleinere ecologische voetafdruk. Een Tiny House is max. 50 m2, idealiter 
(deels) zelfvoorzienend, van goede kwaliteit en esthetisch gebouwd en 

functionerend als full-time bewoonde woning.  

In het kader van het ‘participatie-
project gemeente De Bilt’ gaat de 
‘Natuurbouwerij’ een project bij 
de gemeente aanmelden. Op ze-
ven hectare agrarische grond aan 
de Twislaan in Groenekan willen 
de initiatiefnemers een voedselbos 
aanleggen met daarin twintig zoge-
naamde ‘Tiny Houses’. Huisjes van 
50 m2, die samen zelfvoorzienend 
zijn wat betreft water, energie en af-
valverwerking. In de projectschets 
valt te lezen: ‘Het project is een ini-
tiatief van De Groene Specht - een 
kerngroep van 5 aanstaande bewo-
ners die zelf in het project gaan in-
vesteren - en het wordt samen uit-
gevoerd met Tiny Houses De Bilt, 
bestaande uit inwoners van De Bilt. 
Het doel is om in 2021 een geschik-
te plek te vinden voor het project en 
in 2022 het project te realiseren. 

Informatie
De buurtbewoners hoorden ervan 
via via. En op verzoek kwam één 
van de groepsleden op een avond 
meer informatie geven. Tonneke 
Wilmink is één van die buurtbewo-
ners: ‘Op zich een aardig project, 
alleen waarom op deze plek? En 
hoe zit het met de juridische kant 
van het geheel? Hebben we als bu-
ren hier wat over te zeggen? En hoe 
zit het met de precedentwerking 
van een dergelijk project voor an-
dere huisjes. Heel veel vragen waar 
ik niet direct antwoord op heb ge-
kregen’. 
De zeven hectare aan de Twislaan 
vormen een kwetsbaar deel van de 
Herveskoppolder, die ontgonnen is 
rond het jaar 1400 vanuit het kloos-
ter Oostbroek. Kwetsbaar, omdat 
dit historische cultuurlandschap 
met zijn langgerekte ontginnings-
kavels (slagenlandschap), dat zo 
karakteristiek is voor onze gemeen-
te , onder druk staat van de woning-
bouwopgave. Tonneke: ‘Door te 
bouwen buiten de rode contouren 
dreigt verrommeling van het open 
landschap. En in het geval van de 
‘natuurbouwerij’ met de Tiny Hou-
ses zelfs onder de noemer van na-
tuurontwikkeling.

De kavels langs de Twislaan vormen 
een corridor, een verbindingszone 
voor klein wild tussen het Noorder-
park en de Leyen. Sinds enige tijd 
zijn hier weer vleermuizen gezien 
evenals de kamsalamander. Twintig 
Tiny Houses met veertig bewoners 
zullen de rust hier flink verstoren en 
een aantasting vormen van het his-
torische open landschap’. 

Juridisch
Wat de juridische kant van het pro-
ject betreft vertelde de informant 
dat de Natuurbouwerij het project 
wil inbrengen bij de gemeente als 
‘natuurexperiment’ en dat daarvoor 
geen wijziging van het bestem-
mingsplan nodig zal zijn en dus 
geen democratische besluitvorming 
door de gemeenteraad, geen in-
spraakprocedure en geen mogelijk-
heid om zienswijzen in te dienen 
door belanghebbenden. De buurt-
bewoners zullen allemaal bezocht 
worden en kunnen aangeven wat zij 
van het project vinden. Onduidelijk 
blijft wat er met hun eventuele be-
zwaren wordt gedaan.

Precedent
Tonneke vervolgt: ‘Wanneer het 
mogelijk wordt om in het kader van 
‘natuurexperiment’ een Tiny House 
te bouwen in het buitengebied, zon-
der een bestemmingsplanprocedure 
te doorlopen en dus zonder demo-
cratische besluitvorming, kan ik me 
zo voorstellen dat veel mensen, die 
nu moeilijk een huis in onze ge-
meente kunnen bemachtigen, hun 
kans grijpen en een leuk huis op een 
mooie plek realiseren. Na de golf 
van permanent bewoonde recreatie-
woningen zou zomaar de golf van 
Tiny Houses (als een olievlek) over 
ons bijzondere openlandschap kun-
nen spoelen’. 

Ondersteuning
Op donderdag 20 mei was er een 
zoombijeenkomst ‘GroenLeven’ 
over het project Tiny Houses, waar 
ook de buurtbewoners aan konden 
deelnemen. Het bleek om presen-
taties te gaan van allerlei groenpro-

jecten in de gemeente De Bilt. Ook 
waren er workshops zgn. breakout-
rooms waarin de deelnemers ideeën 
konden aandragen voor de ‘Na-
tuurbouwerij’. Tonneke: ‘In mijn 
workshop werd me uitdrukkelijk 
gezegd dat deze bijeenkomst niet 
bedoeld was om tegengeluiden te 
laten horen. Na afloop werden we 
uitgenodigd onze sympathie te be-
tuigen voor de bouwerij. Een paar 
dagen later kreeg ik een mail waar-
in de organisatoren bedankten voor 
de enthousiaste deelname aan de 
zoombijeenkomst en of we de bij-
gevoegde enquête wilde terugstu-
ren, waarin we aangaven het project 
te ondersteunen. De Natuurbouwe-
rij rekent toch wel op sympathie-
betuigingen, want de inventarisatie 
was bedoeld om bij het indienen 
van het project bij de gemeente aan 
te tonen, dat er veel draagvlak voor 
het project is. Een draagvlak dat 
vooral bestaat bij de mensen, die al 
bij een groenproject betrokken zijn 
en graag in een Tiny House willen 
wonen. Er is nauwelijks bijval van 
de direct betrokken  aanwonenden. 
Ook het Groenekans Landschap is 
kritisch over de duurzaamheid van 
het project en de bewoning van het 
open slagenlandschap’.

Democratie 
Op12 mei antwoordt de Gemeente 
De Bilt De Vierklank desgevraagd: 
‘Er is nog geen formeel voorstel 
ingediend bij de gemeente voor 
dit project. De gemeente oriënteert 
zich op dit moment wel op de even-
tuele (on)mogelijkheden voor Tiny 
Houses binnen geldend beleid. 
Tonneke ten slotte: ‘Ik begrijp dat 
deze mensen graag hun project wil-
len realiseren. Toch hoop ik ook dat 
de gemeente inziet, dat het op deze 
wijze omzeilen van de democrati-
sche besluitvorming vele stappen 
terug is op de weg die we de afge-
lopen eeuw zo moeizaam hebben 
bevochten in de ruimtelijke orde-
ning en alsnog een besluitvorming 
door de gemeenteraad vereist bij dit 
soort experimenten’. 

Er zijn plannen om op deze agrarische grond in Groenekan een voedselbos aan te leggen met daarin twintig 
zogenaamde ‘Tiny Houses’.

Tuinbezoek Westbroek
Afgelopen zaterdag 26 mei was de Moeras- en Stinzenplantentuin in 
Westbroek weer geopend voor bezoekers. Van de stinzenplanten wordt 
de massale witte bloei van daslook overgenomen door de bijna zwarte 
bloei van de donkere ooievaarsbek, de ‘stinzenplant van de Vechts-
treek’. Op natte grazige plaatsen staan er volop geelbloeiende ratelaars. 
En op het trilveen ook de kale jonker, een beschermde moerasdistel. 

Op 12 juni staat de volgende open-
stelling op het programma. De 
tuin (ingang Kerkdijk 132) is vrij 
toegankelijk tussen 10.00 en 17.00 
uur. Dan zullen waarschijnlijk de 
eerste moerasorchideeën bloeien.  

De prachtige tuin gaat naadloos 
over in de zodden, die beheerd 
worden door Staatsbosbeheer. 
(foto Joyce Reimu - mei 2016)

“Wat schaft de pot?”
Woe.
2-6
Do.
3-6
Vr.
4-6
Za.
5-6
Zo.
6-6

Pittige 
ossenhaaspuntjes

Gebakken roodbaars 
met limoensaus

Pannenkoek 
met vijgen en 

blauwschimmelkaas

Wo / vr
€ 12,50

Za / zo
€ 14,00

Woe.
9-6
Do.
10-6
Vr.

11-6
Za.

12-6
Zo.

13-6

Souvlaki-steak
van de grill

met knoflooksaus

Gebakken heilbotfilet 
met kappertjessaus

Vegetarische 
Surinaamse roti-rol

Wo / vr
€ 12,50

Za / zo
€ 14,00

Afhalen/bezorgen nog mogelijk via: 
naastdeburen.ccvshop.nl of per mail.

Groenekanseweg 168 | Groenekan
0346 - 218821 | info@naastdeburen.nl
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