Omwonenden voorzien problemen
bij realisatie plan Schapenweide
door Guus Geebel
In een zoom interview op 9 april gaven Erik Hitters en Klaas-Jan Dolman een toelichting
op de bezwaren die zij hebben op het Ontwikkelperspectief Schapenweide waarover
de raadscommissie Burger en Bestuur op 13 april debatteert.
De gemeenteraad neemt op 22 april een besluit.
Erik Hitters is secretaris van de
Vereniging Schapenweide Groen!
en Klaas-Jan Dolman voorzitter
van de Bewonersvereniging Groenekanseweg De Bilt. Zij zijn beiden
inspreker tijdens de commissievergadering. Voor Hitters is daarbij de
participatie een van de hoofdpunten. ‘We willen betrokken worden
bij wat er op de Schapenweide gaat
gebeuren. Mijn redenering zal zijn
dat iedereen erbij gebaat is dat dit
gebeurt. We hebben veel kennis en
het is voor alle partijen beter als ie-

dereen op voorhand wordt betrokken bij een dergelijke grote ontwikkeling in de gemeente, in plaats van
achteraf geconfronteerd te worden
met een plan waar bezwaren tegen
komen en gedoe van komt. Dat kun
je vermijden door het vooraf goed
te regelen.’
Verkoopprocedure
Dolman zal inspreken over de regierol van de gemeente waarvan
hij vindt dat die in het voortraject
nogal ontbreekt. ‘Daaraan gekop-

de gemeente in dat traject ook een
rol en kan dan een stevige regierol
hebben door te sturen op kwaliteit
en ervaring van een ontwikkelaar.
Allereerst worden ontwikkelaars
geselecteerd die ervaring hebben
met binnenstedelijke ontwikkeling
in een mengvorm van wonen en
werken. Dan vallen er al een heleboel ontwikkelaars af en uiteindelijk kan er ook op de kwaliteit van
de plannen geselecteerd worden.
Dat zijn belangrijke stappen die
in zo’n traject ingebouwd kunnen

Luchtfoto van het gebied rond de Schapenweide.
peld de verkoopprocedure van het
terrein. We hebben op 7 april een
informatieavond georganiseerd, die
door raadsleden drukbezocht werd
en waar we een presentatie hebben
gegeven over de verkoopprocedure. Over hoe die nu is ingestoken en hoe die eigenlijk ingestoken
zou moeten worden om de regie
te houden.’ Dolman vertelt dat hij
in zijn werk als planoloog betrokken is bij gebiedsontwikkelingen
en daarbij te maken heeft met verkooptrajecten en onderhandelingen
met ontwikkelaars. ‘Dan merk je
dat het veel beter kan. De verkoopprocedure kan in de vorm van een
voorselectie, maar daar zijn nu
geen afspraken over gemaakt. Ook
is het essentieel om vooraf duidelijke randvoorwaarden te stellen,
zodat ontwikkelaars weten waar zij
rekening mee moeten houden.’

worden. Dat zit er nu niet in. Nu
staat de gemeente aan de zijlijn en
heeft geen invloed op welke ontwikkelaar het wordt. Daar zitten
veel risico’s aan vast.’

Verkeer
‘Een ander heet hangijzer is de
verkeersafwikkeling op de omliggende wegen. Dat is momenteel
dramatisch. Het staat op de Groenekanseweg dagelijks volledig
vast. Vierhonderd meter van het Dr.
Letteplein de Groenekanseweg in.
Ook de andere kant op en bij de rotonde Larenstein staat het vast. Als
je daar een ontwikkeling Schapenweide aan toevoegt is het vragen
om problemen. Het probleem dat
er nu al is legt de gemeente op het
bordje van de toekomstige ontwikkelaar, zonder dat het duidelijk in
het Ontwikkelperspectief staat. Die
ontwikkelaar koopt het terrein in de
Regierol
veronderstelling dat hij een mini‘Het idee is nu dat het Rijksvast- mumprogramma moet realiseren en
goedbedrijf (RVB) het terrein aan dat het allemaal wel kan. Dat leidt
de hoogste bieder verkoopt. Door tot grote risico’s voor de gemeente.’
een voorselectie in te bouwen heeft

Nu ook via WhatsApp
bereikbaar op 0346-211992
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Selectie
Erik Hitters zegt dat zoals het nu
wordt voorgesteld de gemeente
geen stem heeft in wie de grond
gaat kopen. ‘Het gaat wel om
twaalf hectare binnen de gemeentegrenzen, omringd door huizen.
Dat moet je heel zorgvuldig inpassen.’ Dolman: ‘Bij een voorselectie
is het ook zo dat de gemeente mee
beoordeelt in de selectieronde. Dat
doen ze samen met het RVB aan
de hand van vooraf bepaalde selectiecriteria. Een selectiecommissie beoordeelt de plannen en visies
die binnenkomen. Dan blijven er
enkele ontwikkelaars over die een
bod mogen uitbrengen. Daar zal
dan een geschikte ontwikkelaar uitkomen, wat nu nog maar de vraag
is. Hitters: ‘We hebben geprobeerd
om contact te leggen met het RVB
en onze standpunten kenbaar gemaakt, maar het RVB houdt de boot
af om ons een stem in het geheel te
geven.’

Ontwikkelperspectief is niet alleen
een wijziging van de structuurvisie,
maar ook het kaderstellende document voor de verkoopprocedure.’

Onderhandelingen
Klaas-Jan Dolman zegt geen zicht
te hebben op hoe de onderhandelingen tussen de gemeente en
het RVB verlopen. ‘We hebben
diverse voorbeelden uit het land
waarbij eigendom van het RVB is
verkocht waarbij aan de voorkant
de gemeente en het RVB een visie met duidelijke uitgangspunten
en harde randvoorwaarden hebben
opgesteld en is afgesproken dat er
een voorselectie moet plaatsvinden.
Uit de praktijk blijkt dat het eerder
een regel dan uitzondering is dat er
een voorselectie wordt ingebouwd.’
In het raadsvoorstel voor 22 april
staat dat de raad wordt voorgesteld
het ontwikkeltraject vast te stellen
als gedeeltelijke wijziging van de
structuurvisie. Die moet gewijzigd
worden om de deur open te zetten
voor woningbouw. Maar het college vergeet iets heel belangrijks. Het

Kernboodschap
‘Wat ook een van onze belangrijke
punten is dat dit gebied een mooie
groene structuur heeft, die niet alleen behouden moet blijven, maar
die we ook willen versterken. We
willen dat de corridors die om het
gebied liggen worden doorgetrokken en in de rand worden doorgezet.’ De kernboodschap is: ‘Regel
het nu goed voor het te laat is.
Daarom willen we voorstellen het
besluit enkele maanden uit te stellen om het goed te regelen. Die tijd
win je later terug want je hebt dan
geen gedoe met een ontwikkelaar
of met juridische procedures van
onder meer omwonenden die hun
belangen niet terugzien. Aan de
achterkant win je terug wat je aan
de voorkant goed doet.’

advertentie
WIJNEN
&
GEDISTILLEERD

Ambities
‘Het is een gebied dat omringd is
door wegen die eigenlijk al aan
de max zitten als het gaat om verkeersdrukte. Dat is eigenlijk een
hele penibele situatie waar je heel
zorgvuldig mee moet omgaan. Er
is ook geen zicht op een oplossing.’
Hitters en Dolman missen ook ambities in het voorstel om bijvoorbeeld de parkeernorm ﬂink terug
te schroeven, het openbaar vervoer
enorm te verbeteren of in te zetten
op deelauto’s. ‘Er zijn nog allerlei
knoppen om aan te draaien, maar
het college laat al die kansen liggen
en zegt dat het later komt bij het
bestemmingsplan. Maar dan ben je
te laat want dan heeft die ontwikkelaar de grond gekocht in de veronderstelling dat hij van alles kan.’

advertentie

Niet bouwen
zonder
verkeersplan!

DORPSWEG 158 Maartensdijk • 0346-212378

De Bilt verdient
een beter perspectief
voor de Schapenweide!
Donderdag beslist de raad over een te
groot zonnepark in onze gemeente.
U kunt nu nog meepraten...
Scan de QRcode of ga naar:
landgoedpersijn.nl/zon

Dag en nacht bereikbaar:
0346 - 210 700

De Vierklank

Bilthoven
Pr. Centrumkerk
18/04 • 10.30u - Ds. Tom Fossen
Aanmelden via kerkelijkbureau@
pgbilthoven.nl
Pr. Gem. Zuiderkapel
18/04 • 09.30u - Prof. dr. J. Hoek
18/04 • 18.30u - Ds. J. van Dijk
Woudkapel
18/04 • 10.30u - Joost Röselaers
Zie www.woudkapel.nl
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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.

Parel Promotie

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

Berthe

Van ruzie naar rust
tussen je kinderen

Gijsbertha Jacoba Geertruijda Bos-Eeuwijk
Weduwe van Adriaan Jan Bos (2010)
Buurmalsen, 13 november 1935

Groenekan, 5 april 2021

Wij zijn dankbaar voor alles wat zij ons tijdens haar leven
heeft meegegeven. In verband met corona maatregelen heeft
de begrafenis in beperkte kring plaatsgevonden.
Nicoline Bos
Denise Land-Bos
Robert Land
Thomas
Christophe
Correspondentie:
bongerd@ziggo.nl
Na een fantastisch mooi leven is, na een kortstondige ziekte,
overleden mijn lieve dappere standvastige man,
onze broer, zwager en oom

Coert Dagelet
* Rotterdam, 12 januari 1960

Frans en Iris Dagelet
Lianne, Maarten

De uitvaart heeft inmiddels plaatsgevonden.

Overlijden melden?

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk
18/04 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
18/04 • 18.30u - Ds. L.W. Smelt
Besloten karakter en digitaal via
kerkomroep.nl.

St. Maartenskerk
18/04 • 10.30u - Gebedsviering Lectoren
Reserveren via corona-vieringensm@
marthamaria.nl
Westbroek
Ned. Ger. Kerk
18/04 • 10.00u - Ds. T.A. Vizee
18/04 • 18.30u - Dhr. J. Baan
PKN - Herv. Kerk
18/04 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan
18/04 • 18.30u - Ds. W.J. Dekker

Vrijdag 16 en woensdag 21 april
houdt basisschool De Kievit in
Maartensdijk van 9.30 tot 10.30

Op de oproep ‘Van wie zijn deze
honden’ is gereageerd. De beelden op de camera waren 15 - 18
jaar oud. De foto’s zijn inmiddels bij de oude eigenaar van de
camera.

Lieve Opa Rijk
& Oma Gerda!
16 april zijn jullie
al 50 jaar getrouwd!
Alvast gefeliciteerd!
Dikke kus van ons 4!
Tijmen, Marie-Lyn
Anna-Fien & Rijk

Parel Promotie
ontwerp+print+druk

Uw lokale
drukwerkspecialist

Prins Bernhardlaan 3
3738 DL Maartensdijk

0346 - 28 17 11

Voorheen

PKN - Ontmoetingskerk
18/04 • 09.30u - Dhr. Jan Grootendorst
Aanmelden verplicht: Dienst ook online
te volgen via kerkdienstgemist.nl.

Online kennismaken
met De Kievit

Honden herkend

† Maartensdijk, 2 april 2021

Hollandsche Rading
PKN - Kapel
18/04 • 11.00u - Dhr. Jan Grootendorst
Aanmelden verplicht: Dienst ook online
te volgen via kerkdienstgemist.nl.

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk
18/04 • 10.00u +18.30u Ds. A.J. Speksnijder

Vaak voel, hoor of zie je een
ruzie tussen je kinderen al even
aankomen. Soms is een seintje
van de ouder voldoende om het
in de kiem te smoren, maar op
andere momenten lukt dat niet.
In de workshop ‘Van ruzie naar
rust tussen je kinderen’ leer je
welke ruzies er zijn tussen kinderen, waarom ruziemaken tussen
kinderen gezond is en hoe je
kinderen kan leren ruzies zelf op
te lossen. De online workshop is
op donderdag 22 april van 20.00
tot 21.30 uur. Deelname is gratis,
na aanmelding via de website:
debilt.ouderslokaal.nl.

uur een online kennismakingsochtend. Tijdens de bijeenkomst
ga je in gesprek met de juf van
groep 1 en 2, met leerlingen uit
de bovenbouw en met ouders.
Aanmelden kan via anroozendaal@wereldkidz.nl

Marjan Vervest

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan
(Groenekanseweg 66)
18/04 • 15.30u - Drs. G.A. van Ginkel
Herst. Herv. Kerk Groenekan
(Groenekanseweg 66)
18/04 • 10.00u en 18.30u Ds. C.M. Buijs

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

Helaas hebben wij afscheid moeten nemen van:

Protestante Wijkgemeente
Oosterlichtkerk
18/04 • 10.00u - Ds. E.J.W. van Leersum

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
18/04 • 10.00u - spreker
Adri van der Mast

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

Groenekan • 0346-211215
www.parelpromotie.nl

De Bilt
Protestante Wijkgemeente Dorpskerk
18/04 • 10.00u - Ds. H.E. Dankers
Alles alleen online

R.K. St. Michaelkerk
18/04 • 09.00u - Gebedsviering
K. van Gestel en W. Kremer
Reserveren via www.marthamaria.nl/
vieringen

voor Maartensdijk en Omstreken

Altijd dichtbij!

Evangelische Gemeenschap,
Zuiderkapel, Boslaan 3 Bilthoven
18/04 • 14.00u - de heer Herman Kesting
R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
18/04 • 10.30u - Gebedsviering
R. Grotenhuis
Vieringen zijn online, zonder
kerkgangers.

‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

Uw lokale
drukwerkspecialist

o n t w e+r p
+ p r+i ndruk
t + d r+uweb
k
ontwerp
print
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Voor een waardige begrafenis met
aandacht voor persoonlijke wensen
en een eerlijk tarief

Groenekan • 0346-211215
www.parelpromotie.nl

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven bij het overlijden van
onze moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

Bernarda Elisa Sophia de Waal – Herrewijn
Narda
uw aanwezigheid op de dag van de begrafenis en alle andere blijken
van deelneming zijn ons tot steun bij het verwerken van dit verlies.

Wij verzorgen alleen begrafenissen

Piet en Inge
Rianne en Dennis
Sam, Daan

Wij zijn dag en nacht bereikbaar

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

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

Anika en Nick
Ruben, Marlie

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

Alex en Anja
Esther en Johan
Pieter en Melissa

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

Westbroek, april 2021

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

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

De uitvaart zoals ú het wilt. Passend.

GRAVEN

Koop Geersing | uitvaartverzorger

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

0 6 - 1 0 2 7 5 5 8 5 (dag en nacht bereikbaar) .
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Zonnepark-kansen in De Bilt
door Henk van de Bunt

De zon is een schone energiebron die nooit opraakt. Zonneparken schieten dan ook als
paddenstoelen uit de grond, vaak met een commercieel belang. De belangrijkste reden
hierachter is het feit dat er in Nederland aantrekkelijke subsidies beschikbaar worden
gesteld voor het realiseren van duurzame energieprojecten. Hierdoor hebben
investeerders voor langere tijd zekerheid over het inkomen. Risico om te
investeren in een zonnepark wordt hiermee sterk verlaagd.
‘De meeste zonneparken worden
gebouwd op een stuk lege grond,
zoals een weiland’, aldus Martien
Visser, lector energietransitie aan
de Hanzehogeschool in Groningen. ‘Op zo’n stuk grond kun je
goedkoop een groot zonnepark
bouwen. Bovendien is het voor de
grondeigenaar, bijvoorbeeld een
boer, ook aantrekkelijk. Die verdient geld zonder dat hij er veel
werk of onzekerheid aan heeft’.

nepark naast de Koningin Wilhelminaweg te Maartensdijk. De
aanvraag is in strijd met het bestemmingsplan. Op het perceel
geldt het bestemmingsplan Buitengebied Maartensdijk 2012. Het
voorstel was eerder aan de orde
in de vergadering in januari 2021
in de commissie voor Openbare
Ruimte. Die commissiebehandeling gaf de aanvrager aanleiding
om bij zijn brief van 22 januari
2021 te verzoeken om opschorting
van de termijn voor beslissing op
zijn aanvraag tot 1 oktober 2021
om zodoende gelegenheid te hebben voor verdere gesprekken met
BENG! en de energiecoöperatie
(in oprichting) alsmede met de direct omwonenden aan de Achterweteringseweg. De aanvrager is er
niet in geslaagd overeenstemming
te bereiken met een lokale energiecoöperatie maar verzoekt nu wel
om de procedure te vervolgen, om
voor 1 oktober 2021 te beschikken over een beslissing over de
gevraagde omgevingsvergunning.

De Bilt
De gemeenteraad van De Bilt
wordt door het College van Burgemeester en Wethouders voorgesteld in de vergadering van 22
april een ontwerpverklaring van
geen bedenkingen af te geven
voor het realiseren van een zonnepark voor maximaal 30 jaar aan
de Koningin Wilhelminaweg te
Maartensdijk. In de vergadering
van de Raadscommissie Openbare
Ruimte een week voordien (donderdag 15 april) staat het voorstel
ter bespreking geagendeerd. Die
vergadering vangt al om 19.00 uur
aan vanwege de - veelheid - te ver- Omgeving
wachten inspraakreacties.
Als gevolg van de in de tussentijd
gezette stappen heeft de aanvraStrijd
ger een nieuwe versie overgelegd
Op 25 oktober 2019 heeft het Col- van de Ruimtelijke onderbouwing,
lege van B & W een aanvraag waaronder het Landschapsplan.
omgevingsvergunning ontvangen Tevens heeft initiatiefnemer een
voor het realiseren van een zon- participatieplan opgesteld waarin

is beschreven dat de opgewekte
energie zoveel mogelijk toekomt
aan de directe omgeving. Initiatiefnemer heeft in dit verband getracht een samenwerking aan te
gaan met een lokale energiecoöperatie maar is daarin niet geslaagd.
Als argumenten noemt het College, dat het bouwplan voorzien is
van een goede ruimtelijke onderbouwing, dat het bouwplan tegemoet komt aan de doelstellingen
voor duurzame energieopwekking
en dat de initiatiefnemer aanspraak
maakt op een subsidie van het rijk.
Om in aanmerking te komen voor
die subsidie is een voorwaarde, dat
de initiatiefnemer beschikt over de
omgevingsvergunning van het bevoegd gezag, in dit geval van het
College. Omdat deze subsidietermijn in het najaar sluit is het van
belang om de besluitvorming uiterlijk in april 2021 af te ronden.
In het geval de gemeenteraad op
22 april besluit om geen verklaring
van geen bedenkingen af te geven,
moet het College de gevraagde
omgevingsvergunning weigeren.
Ook in dat geval start de inzagetermijn van het ontwerpbesluit, waarna het College daarna opnieuw de
gemeenteraad zal inschakelen voor
het afhandelen van de te verwachten zienswijzen en het vastleggen
van het definitieve besluit.

advertentie

Een mogelijk zonnepanelenpark onder hoogspanning.
Bezwaren
Op www.petities.nl (zoeksleutel De
Bilt) is al meer dan 850 keer aangegeven, dat de ondertekenaars geen
zonnepanelenpark op de zichtlocatie in het Noorderpark willen. Daar
valt te lezen: ‘Voor de energietransitie moeten er keuzes gemaakt
worden. Wij zijn tegen aanleg van
zonneparken in gebieden met hoge
natuur- en cultuurwaarden en willen collectieve waarden als uitzicht,
rust en een fraai landschap niet opofferen aan commerciële belangen.
Men schrijft o.a. Wij - inwoners
van de gemeente De Bilt - constateren, dat wij voorstanders van de

energietransitie zijn, dat we goed
overwogen en maatschappelijk
breed gedragen keuzes willen maken, dat wij ons cultuurlandschap
en natuurwaarden belangrijk vinden, dat het huidige initiatief voor
een commercieel zonnepanelenpark qua locatie, omvang en opzet
ongewenst is en op veel bezwaren
stuit en dat er een groot aantal
alternatieve opties zijn om in coöperatieve samenwerking de energietransitie te gaan realiseren en
verzoeken het initiatief voor deze
zonneweide te staken en met ons
in overleg te gaan over de energietransitie’.

Sociaal Team
ingeschakeld bij
oplossen toeslagenaffaire
Landelijk zijn duizenden ouders getroffen door de problemen rond
de kinderopvangtoeslag. De Belastingdienst (Toeslagen) compenseert hen daar financieel voor. Maar voor wie in de problemen is
geraakt is dat niet altijd voldoende. Zo kunnen problemen zijn ontstaan rondom huisvesting, psychisch welbevinden, schulden, inkomen, zorg en de opvoeding van kinderen.
Afgelopen maanden heeft de Belastingdienst in samenwerking met de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gewerkt aan een zorgvuldige gegevensuitwisseling tussen de Belastingdienst en de gemeenten. Dit heeft geresulteerd in een machtiging van de Belastingdienst
aan gemeenten om namens de Belastingdienst contact op te nemen met
de gedupeerden en hen hulp aan te bieden op het vlak van huisvesting,
inkomen, schulden, zorg en gezin.

‘Wij staan altijd voor u klaar.’

Sociaal Team
De gemeente De Bilt meldt in het Mededelingenblad van 19 maart deze
machtiging te hebben aanvaard en zal, zodra zij de contactgegevens
veilig kan raadplegen, het eerste contact leggen met de gedupeerden.
In het eerste contact biedt de gemeente aan om het Sociaal Team in te
schakelen bij eventuele vragen. Het Sociaal Team (www.mensdebilt.nl/
sociaal-team) is er voor inwoners van 18 jaar of ouder voor vragen over
wonen, welzijn, zorg, werk of dagbesteding, financiën, (geestelijke) gezondheid en dergelijke. Het Sociaal Team beschikt over de kennis en
ervaring om een goed gesprek te voeren, vertrouwen te winnen en te
wijzen op gemeentelijke hulp in het geval de inwoner in problemen is
gekomen vanwege het handelen van Belastingdienst. 		
[HvdB]

Nadia en Sanne van Tap DELA

GGD’s die nu duizenden prikken
horen haast nooit iemand kikken
maar het geeft toch een kick
omdat je mede door die prik
het virus het land uit kan mikken

Limerick

Guus Geebel
advertentie

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

Tap

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

www

Alleen donderdag

De laatste week…!!!!!

De aller lekkerste
Tarocco uit Sicilië

Alle rauwkost salades
en stamppotten

€ 0,90

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

100 gram
(er zijn weer raapstelen)

Culinair genieten!!!
Donderdag, vrijdag en
zaterdag
hebben we weer een
mooi assortiment met
luxe voorgerechten en
hoofdgerechten.

Nu 2 bakjes

Hollandse aardbeien
Scherpe dagprijzen..!!!

Van onze bakker

Van onze patissier

Boule Blanche brood

€ 2,49

Nu

Rogge waartje
Nu
€ 3,99

€ 7,98

Ze zijn er weer…
Zoete en sappige
Orri mandarijnen..!!

Sap...sap...sap....

Desem

Notenafdeling:
Maartensdijkse mix of
gerookte Amandelen

Van onze vaste teler….
Asperges de beste kwaliteit en gratis geschild..!!

Vers van de traiteur

Asperge-beenham € 1,75
schotel
100 gram
Nieuw...

Mooie feestmaaltijd

Asperges met gepofte aardappel

(vega-vlees-vis)

Nasi – bami
19
04

Mango-chocolade

taart
Nu

€ 15,95

Hollandse

Nu

Gesneden

Aanbiedingen met een * geldig op donderdag 15, vrijdag 16 en zaterdag 17 april.

20
04

100 gram

21
04

€ 1,59

Moussaka

Ze zijn er weer...
Fruitblokjes assortiment

€ 3,95

€ 1,39

met foe yong hai met kip of
babi pangang

100 gram

€ 1,99

Trostomaten

Heel kilo

€ 1,99

Ananas

Volle bak

OPENINGSTIJDEN
Maandag t/m donderdag

08.00 - 18.00 uur

Maertensplein 21a
3738 GM Maartensdijk

Vrijdag

08.00 - 20.00 uur

0346 - 211330

Zaterdag

08.00 - 16.00 uur

info@agf-landwaart.nl

Zondag

Gesloten

www.landwaartculinair.nl

Reclame geldig vanaf
donderdag 15 april
t/m woensdag 21 april

VOORDEEL HELE WEEK

DONDERDAG

Diverse vleeswaren

voor
maar

100
GRAM

0.

99

(minimaal 10 soorten)

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procureurrollade

Australische sucade

500
GRAM

500 gram gehakt +
4 slavinken

tijden!
ste openings
Aangepa
Extra
donderdag
voordeel:

1.98
10.98

4+1

GRATIS

SAMEN
VOOR

10.-

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

KIPDIJFILET

Alle vlugklaar
1
KG

8.98

Vrijdag en zaterdag voordeel

GEVULDE KIPFILET

100
GRAM

Gemarineerde
biefstukjes

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

GRILLWORST +
LEVERWORST

Bourgondische
varkenshaas

SAMEN
VOOR

8.-

3 +1
GRATIS

Gehaktstaven, slavinken
rundervinken

VLEESWAREN TRIO

Gebraden rosbief
Gebraden runderrollade
x 100
Gebraden gehakt 3GRAM
SALADE TRIO

Asperge salade
Filet Americain
Ei-bieslook salade

3 x 100
GRAM

4.98

WOENSDAG GEHAKTDAG

4 +1
GRATIS

Half om half gehakt
Rundergehakt
Gekruid gehakt

KAAS

NOTEN

HEERLIJKE
KRUIDENKAAS

VERS GEBRANDE
HUISMIX

500
GRAM

5.98

5.75

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

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

250
GRAM

Volg ons ook via

4.98
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Ontwikkelperspectief locatie
Schapenweide Bilthoven
door Henk van de Bunt
Midden in Bilthoven ligt een weiland van circa 12 hectare groot; ook wel bekend als De Schapenweide.
Eigenaar van de grond - het Rijksvastgoedbedrijf - stoot het terrein af voor herontwikkeling.
In 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders het plan van aanpak vastgesteld
voor het opstellen van het ontwikkelperspectief voor de locatie. Dit voor de
gemeenteraadsvergadering van 22 april geagendeerde ontwikkelperspectief
werd in de Raadscommissie Burger en Bestuur op 13 april besproken.
Het Rijksvastgoedbedrijf is eigenaar
van het terrein en heeft de gemeente
kenbaar gemaakt, dat het overweegt
de Schapenweide te verkopen aan
een ontwikkelaar. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft de gemeente De
Bilt gevraagd om hiervoor een ontwikkelperspectief op te stellen. Op
basis hiervan kan de toekomstige
eigenaar zijn plannen maken.
Inspraak
Via diverse bijeenkomsten werden
inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties betrokken bij het
proces. Er werden meerdere inloopbijeenkomsten georganiseerd. Op 11
juli 2019 heeft de gemeenteraad een
indicatief programma vastgesteld.
De gemeente De Bilt heeft samen
met het Rijksvastgoedbedrijf dit uitgewerkt met inachtneming van de
inbreng door belanghebbenden tijdens de participatiebijeenkomsten.
Ontwikkeling
Op 28 november 2019 heeft de gemeenteraad het college verzocht te
onderzoeken hoe de ontwikkeling
van de aanpalende begraafplaats het
beste te combineren is met de ontwikkeling van de Schapenweide. Dit
betreft het ongebruikte gedeelte ten
westen ervan; deze locatie is in het
ontwikkelperspectief is opgenomen.
Op 7 juli 2020 heeft het college de
uitwerking van het indicatieve programma en de begraafplaats vrijgegeven voor de inspraakprocedure.
Omdat er veel tijd tussen het raadsbesluit en de inspraakprocedure zit,
is besloten om een digitale informatiebijeenkomst te organiseren
voor belanghebbenden in september
2020. Bewonersverenigingen zijn
op 16 juli 2020 bijgepraat.

Locatie
De Schapenweide bevindt zich
in het zuiden van Bilthoven. Het
agrarisch gebied wordt omringd
door de Groenekanseweg in het
zuiden, de Soestdijkseweg Zuid in
het oosten, de Antonie van Leeuwenhoeklaan in het noorden en de
1e Brandenburgerweg en Beatrixlaan in het westen. Direct ten noorden van de projectlocatie bevindt
zich het complex van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieu (RIVM). Hoewel centraal
gelegen tussen woonkernen, is op
de 19e-eeuwse boerderij na nooit
gebouwd op de Schapenweide. Het
gebied heeft altijd een agrarische
functie gehad, en is als zodanig tot
voor kort ook gebruikt. Daarnaast
was er sprake van een reservering
van het RIVM op de Schapenweide indien het opschalen van de
werkzaamheden op het voormalig
RIVM-terrein meer ruimte zou
vragen. Nu definitief vast staat dat
het RIVM in 2021 een nieuwe locatie opent op de Uithof komt het
agrarisch gebied vrij voor nieuwe
ontwikkelingen.
Sturen
Met het vertrek van het RIVM
wordt echter geen einde gemaakt
aan de werkzaamheden gericht op
life science: Bilthoven Biologicals
(Bbio) is op het Utrecht Science
Park-Bilthoven gevestigd. Om
mogelijke ontwikkelingen op het
gebied van life science in Bilthoven en omgeving goed te kunnen
sturen heeft de gemeente al in januari 2011 voor de Schapenweide
een voorbereidingsbesluit genomen. Als gevolg van het definitieve besluit over het vertrek van het

RIVM zijn door Rijk, provincie,
gemeente en Utrecht Science Park
(USP) de mogelijkheden verkend
om het voormalig RIVM-terrein
tot een hoogwaardig sciencepark
te her-ontwikkelen.
Woningbouw
In de gemeenteraad is in april
2016 besloten tot onderzoek naar
de mogelijkheden van realisatie
van woningbouw op de Schapenweide. Dit besluit kwam voort
vanuit politieke en maatschappelijke druk rondom sociale woningen en de wachttijden in de regio.
Ter uitvoering van dat besluit heeft
het college van burgemeester en
wethouders van gemeente De Bilt
contact gelegd met het Rijk dat het
terrein wil verkopen, waardoor er
naast de mogelijkheid om life science bedrijven te faciliteren op de
Schapenweide ook een mogelijkheid is ontstaan voor woningbouw.
Perspectief
In het opgestelde Ontwikkelperspectief heeft de gemeente De Bilt
vastgelegd binnen welk beleidsmatig, planologisch en stedenbouwkundig kader de eventuele
ontwikkeling kan plaatsvinden. De
gemeente De Bilt ziet het Ontwikkelperspectief als een gedeeltelijke
wijziging van het ruimtelijk beleid
als vastgelegd in de structuurvisie
uit 2012.
Het Ontwikkelperspectief Schapenweide 2020 is te downloaden
op www.debilt.nl. Wie het ontwikkelperspectief toegezonden wil
krijgen per e-mail kan dat aangeven via schapenweide@debilt.nl.
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Webinar over mantelzorg
en thuiswerken
Veel mensen werken al een ruim jaar meer thuis. Wanneer je daarnaast mantelzorger bent, kan de balans tussen werk en privé lastig zijn. Steunpunt Mantelzorg organiseert op 15 april van 19.30 tot
21.00 uur een online webinar over de combinatie van thuiswerken en
het geven van mantelzorg.
Voor veel mantelzorgers betekent thuiswerken dat ze (te) veel taken tegelijkertijd proberen te doen. Productief zijn op het werk, het huishouden
op orde houden en de tijd en aandacht geven aan degene voor wie je
zorgt. Er wordt aan alle kanten aan je getrokken. Tegelijkertijd missen
mensen het contact met de collega’s, het halfuurtje fietsen naar kantoor
en de duidelijke scheiding tussen werktijd en privétijd. Hoe zorg je met al
dat thuiswerken voor een goede balans tussen werk en privé?
Webinar
In de Webinar gaat een adviseur van Mantelzorg NL in op deze balans.
De nadruk van de webinar ligt op praktische tips waar direct mee aan de
slag kan worden gegaan; bijvoorbeeld over hoe en met wie je de zorg
kunt delen, bij welke loketten je kunt aankloppen voor (extra) hulp en
welke domotica (toegevoegde waarde) en handige apps je kunnen helpen om de (mantelzorg) taken beter te organiseren. Dit aan de hand van
informatie, filmpjes en een stroomschema dat speciaal voor de werkende
mantelzorgers is ontwikkeld.
Online
Dit gratis webinar is online; iedereen kan makkelijk en veilig thuis meedoen met de laptop, tablet of computer. Aanmelden kan via de mail: mantelzorg@mensdebilt.nl of telefonisch via 06 130 71 129. Na aanmelding
ontvangt u nadere informatie en een link voor directe toegang tot het webinar. Alle informatie over de workshop staat ook op www.mensdebilt.nl

Dat willen wij ‘effe’ kwijt
De afgelopen tijd zijn er verschillende keren duurzame objecten op het
schoolplein van Basisschool De Nijepoort in Groenekan kapot gegaan.
Eerst een verhoogd moestuintje, toen nog één en een derde .... En in het
Paasweekend is de picknicktafel van het plein op z’n kop gezet en is het
hout van de banken gespleten.
We vrezen voor vandalisme en de leerlingen van groep 8 bezorg(d)en
een brief in de bus van omwonenden om te vragen of zij buiten schooltijd op willen letten of er gekke dingen op het plein gebeuren. Het plein
is openbaar toegankelijk, erg mooi vormgegeven en met prachtig klimen klautermateriaal uitgerust. Kinderen uit de buurt mogen hier naar
hartenlust spelen.
Maar van deze mysterieuze zaken worden we natuurlijk erg verdrietig.
Peggy van Holst Pellekaan
directeur basisschool De Nijepoort

De picknicktafel van De Nijepoort Een van de moestuintjes op het
heeft het moeten ontgelden.
schoolplein is kapot.

advertentie

Juridisch advies in De Bilt
Hulp nodig bij contractzaken of conflicten?
Weten hoe u er juridisch voor staat?
Ik beoordeel uw mogelijkheden en help u verder.
Een eenmalig gesprek, of een langer traject.
Ervaren, praktisch, ondersteunend.
Kijk voor de mogelijkheden op
Een deel van de Schapenweide (hier gezien vanaf de Antonie van Leeuwenhoeklaan richting het zuiden) in
Bilthoven.

www.herbertkorbee.nl

Nu verkrijgbaar!

Corona zelftest!

Elektrotechnisch
Installatieburo

van Woudenberg b.v.

- goedgekeurd door RIVM

Krachtinstallaties

- zeer nauwkeurig (99,5% specifiek)

Lichtinstallaties

- resultaat in 15 min

HET LEKKERSTE
APPELTAARTJE

Beveiliging
Telefooninstallaties

van € 7,25

nu €

Computernetwerken

SLECHTS

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

€ 8,95

5,95

KAMPIOENTJES

een kruidig
meergranenbroodje

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum

nu 3+1

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

De erkende brommobiel dealer in uw regio

GRATIS

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum

- Dealer van Aixam brommobielen, waaronder ook elektrisch met een kruipfunctie
- Aixam wordt nieuw standaard geleverd met ABS en achteruitrijcamera
n:
Openingstijde
- Ruime voorraad occasion brommobielen (en Canta’s)
ma. - za.
- Private lease vanafDr.€ 270
per maand, verzekering en financiering mogelijk 9:00 - 18:00 uur
Welfferweg 68, 3615 AP Westbroek
- Inruil auto of brommobiel
mogelijk- info@nicolijn-minicars.nl
06-22327256
volgen de richtlijnen
vanregio
het RIVM - Like ons op
De erkende www.nicolijn-minicars.nl
brommobielWijdealer
in uw

Wij zijn op zoek naar een:
Buitendienst-montagemedewerker

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

Voor meer info zie onze website
www.dewildemetaal.nl

Taxaties en agrarisch beheer
Ruimtelijke ordening & milieu
Makelaardij landelijk gebied
Onteigening en planschade
Internationaal vastgoed

Deskundig op uw erf, thuis in de regio
Dr. Welfferweg 68, 3615 AP Westbroek
06-22327256 - info@nicolijn-minicars.nl

n:
Openingstijde
ma. - za.
r
9:00 - 18:00 uu

De Wilde Metaal B.V.
PC Staalweg 20
3721 TJ Bilthoven

T 030-2298900
E info@dewildemetaal.nl
I www.dewildemetaal.nl

Vestigingen in Heteren, Barneveld en Groenekan
Algemeen telefoonnummer: 085-485 2600
www.noordanuspartners.nl | info@noordanuspartners.nl

www.nicolijn-minicars.nl
20170529 Advertentie Vierklank 74x56.indd 1

29-5-2017 14:26:58

Van ontwerp tot realisatie,
bij Gebr. van Vliet is uw tuin in goede handen.

■ NIEUWE KEUKENS
■ KEUKENRENOVATIE
■ KAMER EN SUITE
■ RADIATORBETIMMERINGEN

Wij denken mee, adviseren, schetsen
en komen met praktische oplossingen.

OOG

■ (INLOOP-) KASTEN

voor detail
EN UW WENSEN

■ KANTOOR- EN
WINKELINRICHTINGEN
■ TAFELS

TUINSPECIALISTEN

BOOMSPECIALISTEN

Een goed tuin- en beplantingsplan is een

Bomen zijn meer dan alleen een stam

belangrijk vertrekpunt voor het ontwerp

met wortels, takken en blad. Naast de

van uw tuin. We maken daarin een ver-

natuurlijke waarde is er meestal ook

taalslag van al uw tuinwensen naar het

sprake van emotionele waarde. Of het

type tuin dat bij uw behoefte past. Of

nu gaat om boomonderhoud, -behoud,

u nu kiest voor kindvriendelijk, onder-

snoei

houdsarm of een ware belevingstuin

zullen uw vragen met de grootste zorg

voor mens en dier, bij ons bent u aan het

behandelen en u helpen een juiste keus

juiste adres.

tussen groen en emoties te maken.

of

kap,

onze

boomexperts

GEBR. VAN VLIET TUIN- & BOOMSPECIALISTEN BV
Industrieweg 38 | 3738 JX Maartensdijk | 06 52 46 82 10
Dalweg 38 | 6865 CT Doorwerth | 06 21 85 21 18
info@tuinenboomspecialisten.nl

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

WWW.TUINENBOOMSPECIALISTEN.NL
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Ontwikkelingen Tuinstraat 3
door Henk van de Bunt
Het college van Burgemeester en Wethouders vraagt de Gemeenteraad van De Bilt het
bestemmingsplan ‘Tuinstraat 3 De Bilt’ (ongewijzigd) en voor het plangebied ‘Tuinstraat 3
De Bilt’ geen exploitatieplan vast te stellen. In de vergadering van de Raadscommissie
Openbare Ruimte op donderdag 15 april wordt het plan voor-besproken.
Eerder al (in 2019) was de gemeenteraad geïnformeerd over
de verkoop van het gemeentelijk
eigendom aan de Professor Doctor T.M.C. Asserweg 2 in De Bilt
(voorheen Buurthuis ’t Hoekie).
aan Kinderdagverblijf Vriendjes.
Hiermee kon KDV Vriendjes op
een andere locatie dan Tuinstraat 3
gecontinueerd worden. In het kader
van deze verhuizing zijn afspraken
gemaakt met KDV Vriendjes, welke ook de gronden van het perceel
Tuinstraat 3 te De Bilt in eigendom
heeft. Onderdeel van deze afspraken is het wijzigen van de bestemming van het perceel Tuinstraat 3 te
De Bilt van ‘Maatschappelijk’ naar
‘Wonen’, waardoor er tegelijk een
einde kan komen aan de bestaande
verkeersoverlast rond de locatie
Tuinstraat/Jasmijnstraat.

Jasmijnstraat
Als gevolg van de transactie kwamen het pand Tuinstraat 3 en het
aangrenzende achter-terrein en
deel van het gebouw Jasmijnstraat
6 vrij. Tuinstraat 3 blijft in eigendom van Vriendjes en Jasmijnstraat
6 is gemeentelijk eigendom. Afgesproken is om het pand Tuinstraat
3 te herbestemmen voor maximaal
twee appartementen. Voor de locatie Jasmijnstraat 6 is het de bedoeling om een plan uit te werken voor
herontwikkeling. In het gemeentelijk Projectenboek (o.a. bestemd
om de gemeenteraad te informeren
over de voortgang van projecten)
valt hierover te lezen: ‘Er is hierbij
overleg gevoerd met SSW over de
afstemming van deze herontwikkeling met de herontwikkeling van
de sociale woningbouw Tuinstraatkwartier door SSW. Een deel van

de blokken van Tuinstraatkwartier
grenzen aan de locatie Jasmijnstraat. SSW en gemeente hebben
ambtelijk overeenstemming over
stedenbouwkundig hoofdopzet.
In het komend jaar (2021) is er uitwerking en verfijning van dit stedenbouwkundig plan en het bespreken ervan met de buurt’.
‘Vriendjes’ is voortgezet op de Prof. Dr. T.M.C. Asserweg 2 (foto febr.
2019).
Zienswijze
Ingezonden mededeling
Om de bestemming te wijzigen is
het nu ter vaststelling voorliggende
bestemmingsplan opgesteld. Vanaf
augustus 2020 heeft het ontwerpbe- UWassistent regelt ondersteuning voor die inwoners van onze gemeenstemmingsplan gedurende zes we- te die nét een beetje extra hulp nodig hebben om zelfstandig te blijven.
ken ter inzage gelegen. Gedurende ‘Een boodschap doen, een kappersbezoek of, op afspraak, een winkel
de inzagetermijn is één zienswijze bezoeken is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Maar gelukkig is dat
ontvangen welke geen aanleiding wel voor iedereen mogelijk. Wilt u er weer eens op uit? Wij gaan graag
heeft gegeven om wijzigingen door met u mee voor vervoer, begeleiding of gewoon om een fijne middag
te voeren ten opzichte van het ont- met u door te brengen’, aldus de vaste contactpersoon van UWassistent
werpbestemmingsplan.
Midden-Nederland, Heleen Aalders.
Meer informatie? Kijk op www.uwassistent.nl of bel 06-41807676.

UWassistent vervoert

Met een chauffeur van UWassistent kan iedereen weer op pad.

Donatie voor AMZ
Kids-foundation
Op Tuinstraat 3 zullen twee appartementen komen (foto febr. 2019).

Recordopbrengst DE waardepunten
Afgelopen maanden hebben Lionsclub Utrecht Kromme Rijn en Lionsclub Bilthoven 2000
een inzamelactie georganiseerd voor Voedselbank De Bilt. Bij diverse winkels stonden
verzameldozen voor DE-waardepunten en vreemd en oud geld.
Totaal werden er 643.200 punten
ingezameld en overhandigd aan
Voedselbank De Bilt. Deze DEwaardepunten zijn ingewisseld bij
Douwe Egberts. De reactie van
Jolanda Verhulst, voorzitter van
Voedselbank de Bilt was: ‘Toppers
die Lions, bedankt. Onze afnemers
kunnen dankzij jullie en DE weer
heerlijk van een kopje koffie gaan
genieten’.
Verder is er ook nog 33 kilo
vreemd en oud geld gedoneerd.
De opbrengst daarvan is goed voor
ruim 230 staaroperaties in derdeVorig jaar leverde de actie nog 876 pakken koffie op. Dit jaar werden er wereldlanden.
(Angela Hagen)
maar liefst 1360 pakken DE-koffie aan Voedselbank De Bilt overhandigd.
[foto Henk van de Bunt]

Born, Yaromir en Levi Copijn
zijn dankbaar dat zij de donatie
aan vertegenwoordigers van het
ziekenhuis mochten aanbieden.
Op 3 februari jl. overleed Vanessa Copijn - Groeneveld.
Voor haar overlijden kwam zij
met haar man Born en hun zonen Yaromir en Levi overeen
financiële bijdragen en donaties
rondom haar ziekte en uitvaart
te bestemmen voor de Breast
Care Foundation Kids (voor
kinderen van moeders (en vaders) met borstkanker) van het
Alexander Monro-ziekenhuis
in Bilthoven.

advertentie

De beste kwaliteit
van de op één na
beste slager!

advertorial

Laat de zon voor je werken!
Nieuwe infoavond over zonnepanelen op jouw dak

RUNDER RIBLAPJES
Is jouw dak geschikt voor zonnepanelen? Hoe zit het met schaduw en wat levert zonne-energie je op?
Op deze vragen krijg je antwoord tijdens een nieuwe online zonnepanelenavond van BENG!

Al 10 jaar organiseert BENG! speciale avonden over zonnepanelen. Het zijn informele
bijeenkomsten, gratis voor inwoners van
alle zes dorpen in de gemeente De Bilt.
Voorheen gebeurde dat aan de keukentafel van vrijwilliger en deskundige Roel. Nu
vindt het voorlopig online plaats. Aan de
informatieavonden namen al honderden
inwoners deel. Met veel ‘zonnige daken’ als
resultaat.

Slimme investering
Voor de aanschaf van zonnepanelen moet
er behoorlijk wat worden uitgezocht. Welke
soorten zijn er? Welke aanbieders zijn
betrouwbaar? Roel: “Ik ken eigenlijk geen
slechte aanbieders. Wat wel verschilt is
hun betrokkenheid. We vertellen daarom
waar je op moet letten en hoe je een offerte
beoordeelt.” Is het niet beter om te wachten, want de ontwikkelingen gaan zo snel?

“Er zijn voortdurend ontwikkelingen, maar
wel heel geleidelijk. Elk jaar later is daarom
verlies.”
Zonnepanelen zijn een slimme investering.
“Het is lang niet meer zo duur als vroeger”,
weet Roel. “En je kunt huren, leasen of er
gunstig voor lenen. We vertellen tijdens de
avond veel over subsidies.” Ook komt aan
bod hoe je op een slimme manier je spaargeld kunt inzetten. “Sparen levert niets op.
Ook daarom kun je beter ‘in panelen’ gaan.
Je energierekening keldert en de terugverdientijd is duidelijk. Groot voordeel voor
jezelf én niet te vergeten voor het klimaat.”

Van de Utrechtse Heuvelrug dus lekker lokaal... Iets
doorregen en grof van structuur; ouderwets sudderen
Stevig aanbakken en ca. 2½ tot 3 uur stoven 500 gram

7,50

KIPDIJ FILET

Uit onze poeliershoek: zonder been. Wordt niet droog!
Heerlijk voor o.a. saté, ovenschotel, om te vullen....
Ca. 20 tot 25 min. braden; i/d oven op 150°C 500 gram

4,95

THURINGEN BRAADWORST

Voor in de pan of op de barbecue. Naar Duits recept;
lekker fijn van structuur en mild gekruid...
Zachtjes bakken in royaal boter; ca. 6 - 8 min. 100 gram

1,69

LAMSRUG KOTELETJES

Lekker gemarineerd of naturel; in de pan of barbecue
Gesneden van de haaskant, mooie volle koteletten!!
Kort stevig bakken, ca. 2 tot 3 minuten
100 gram

2,15

BOOMSTAMMETJES
Aanmelden
Laat je informeren over de
(milieu)winst van zonnepanelen
op woensdag 21 april. Locatie en
tijd: Zoom, 19.30 uur - 21.00 uur.
Vooraf aanmelden is noodzakelijk
en kan voor 19 april via infoavond@
beng2030.nl. Enkele dagen voor de
informatieavond ontvang je de Zoom
link. Er is plaats voor 12 personen, zodat
de energieambassadeurs zoveel mogelijk
vragen kunnen beantwoorden. Meld je op
tijd aan. De vorige editie liep vlug vol!
BENG! is de onafhankelijke energiecoöperatie van en voor inwoners van
De Bilt. Kijk op www.beng2030.nl voor
andere avonden en activiteiten.

Lekker gekruid & mild gezouten. Een topper gevuld met
ham & kaas en rondom gepaneerd, super lekker!!
Zachtjes braden in ruim boter; ca. 12 - 15 min. 3 stuks

4,20

BIEFSTUK TARTAAR

Pure gemalen biefstuk; lekker met bijvoorbeeld een
uitjes & champignons, maar ook rauw ook brood...
Kort bakken met zout en peper; ca 2 tot 4 min.100 gram

Tip van deze week:
LAPJES
VARKENS rdFofILnaEturTel?
Lekker gemarinee
YAKI TORI SATE

n, oven of bbq

voor in de pa
Een Oosters sprookje

1,65

100 gram

1,25

100 gram

1,65

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

Zonnepanelen voor een huis in Maartensdijk.

Maandag t/m vrijdag: 07.00 - 18.00 | Zaterdag: 07.00 - 16.00
Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel.
Deze aanbiedingen zijn geldig van maandag 12 april t/m zaterdag 17 april.
Zetfouten voorbehouden.

week 15  14 april 2021

OMGEVINGSVISIE
Praat mee over toekomst
gemeente De Bilt

Blijf op de hoogte en meld u aan voor de Nieuwsbrief
Omgevingsvisie via de website doemeedebilt.nl

Vul enquête in op doemeedebilt.nl
De gemeente De Bilt is een ﬁjne plek om te wonen, te werken en te recreëren.
Dat willen we in de toekomst natuurlijk graag zo houden en waar mogelijk verbeteren. Daarom is de gemeente De Bilt bezig met het maken van een Omgevingsvisie. Dit is een visie op de gewenste ontwikkeling van onze leefomgeving.
Met als stip op de horizon 2040.
Enquête op doemeedebilt.nl
Denk mee over uw eigen leefomgeving. Hoe

ziet u de toekomst van de kern waar u
woont? Waar bent u het meest trots op? En

laat ons weten hoe u denkt over allerlei
thema’s. Bijvoorbeeld over het landschap.
De gemeente De Bilt staat immers bekend
om zijn verscheidenheid aan landschappen,
zoals agrarische en bos- en coulissenlandschappen. Wat waardeert u het meest? Of
over onze economie. Hoe kunnen we onze
economie ook in de toekomst laten ﬂore-

ren? Daarnaast vragen wij uw mening bijvoorbeeld over biodiversiteit, over de leefomgeving, duurzaamheid, mobiliteit en
bereikbaarheid.
Op de homepage van doemeedebilt.nl
staat een knop om deel te nemen. Dat kan
tot en met 1 mei 2021.
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Basisverkenning voor
Omgevingsvisie 2040
door Henk van de Bunt
Naar verwachting treedt de Omgevingswet op 1 januari 2022 in werking. In deze wet is bepaald
dat iedere gemeente voor het gehele eigen grondgebied een omgevingsvisie moet hebben; het
strategische beleid voor de lange termijn dat de beleidsmatige basis voor het omgevingsplan
en eventuele programma’s legt. Bijna unaniem ging de gemeenteraad medio
december 2020 akkoord met de Startnotitie Omgevingsvisie 2040.
De gemeente De Bilt wil de omgevingsvisie zo vormgeven dat deze
integraal en breed gedragen is. De
visie zal betrekking hebben op alle
terreinen van de fysieke leefomgeving conform de reikwijdte van de
Omgevingswet. Traditionele thema’s zoals ruimte, wonen, verkeer
en mobiliteit, landschap en natuur,
milieu, onderwijs, infrastructuur en
cultureel erfgoed, maar ook ‘nieuwe’ thema’s zoals klimaatadaptatie, energietransitie, gezondheid
en veiligheid worden in de omgevingsvisie verbonden met brede
maatschappelijke opgaven. De rol
van de raad gedurende het traject
is zeer betrokken. Een multidisciplinair advies- en ontwerpbureau
voor de fysieke leefomgeving heeft

het eerste tussenproduct ‘De Basisverkenning’ nu gepresenteerd. De
gemeenteraad van De Bilt wil de
‘Omgevingsvisie De Bilt 2040’ uiterlijk eind 2022 vaststellen.
Basisverkenning
De Basisverkenning bevat de resultaten van beleids- en gebiedsanalyses en inventarisaties van
maatschappelijke trends waarop
kan worden ingespeeld. De verkenning geeft verdieping aan alle
belangrijke thema’s en opgaven uit
de Startnotitie, zoals wonen, economie, mobiliteit, sociaal domein,
groen en energie. Daarnaast komen
in de Basisverkenning alle milieuen omgevingsaspecten nader in
beeld. De erkenning geeft belang-

rijke achtergrondinformatie in een
bredere context voor de eerste participatieronde, waarin inwoners en
organisaties wordt gevraagd hoe zij
denken over hun leefomgeving nu
en in de toekomst. Naast het omgevingsvisietraject lopen andere
afzonderlijke participatietrajecten
voor specifieke onderwerpen, zoals
‘samen werken aan wonen’. De opbrengst van deze trajecten dient zoveel mogelijk als bouwsteen voor
de omgevingsvisie, waarbinnen de
integrale afweging plaatsvindt.

Seniorenwoningen
Het rapport vermeldt over woningbouw: ‘Er ligt een opgave om voldoende woningaanbod te creëren,
passend bij de behoefte. Bij woningbouw moet de gemeente kijken
naar de mogelijkheden van intensivering en verdichting in relatie tot
de gewenste identiteit en ruimtelijke
kwaliteit van de kernen. Daarnaast
ligt er de opgave om de kwalitatieve
woonbehoefte goed af te stemmen
op het woningbouwprogramma, bijvoorbeeld vanwege vergrijzing en
bijbehorende vraag naar passende
zorgvoorziening. Momenteel is bijvoorbeeld de doorstroming erg laag,
omdat er onvoldoende seniorenwoningen zijn. Hierdoor zijn er ook
onvoldoende betaalbare woningen
voor jonge vestigers en gezinnen,
Hoe kan de gemeente met oog op vergrijzing de voorzieningen op peil waardoor de vitaliteit van kernen op
termijn onder druk komt te staan.
houden in de kleine kernen om de leefbaarheid te waarborgen?

Hoe kunnen centrumgebieden levendig worden gehouden, rekening
houdend met de veranderde functie ervan, waarbij sfeer, beleving en
andere niet-winkel-functies steeds belangrijker worden?
Kernen
Het rapport vermeldt de noodzaak
in te spelen op trends en prognoses voor het voorzieningenniveau:
‘Hoe kan de gemeente met oog op
vergrijzing en toename van onlinewinkelen de voorzieningen op peil
houden in de kleine kernen om de
leefbaarheid te waarborgen? Hoe
houdt de gemeente de centrumgebieden van Bilthoven, De Bilt en
Maartensdijk levendig, rekening
houdend met de veranderde functie van centra waarbij sfeer, beleving en andere niet-winkel-functies
steeds belangrijker worden?
Bereikbaarheid
Volgens het rapport liggen er opgaven op het gebied van bereikbaarheid, parkeersituatie en doorstroming met een bijdrage aan
de regionale mobiliteitstransitie
naar duurzaam, schoon en veilig
verplaatsen: ‘Ook een inclusievere openbare ruimte hoort hierbij.
Hierbij moeten we inzetten op een
goede afstemming op toekomstige
ontwikkelingen in De Bilt en de regio op gebied van wonen, werken
en recreatie. Met het oog op beno-

digde woningbouwontwikkelingen
is bijvoorbeeld de huidige capaciteit van het wegennet en parkeersituatie een beperkende factor. Hier
moeten we slim mee omgaan’.
Klimaat
Over Klimaatadaptatie schrijft
het rapport: ‘Het is een opgave
om de ruimtelijke omgeving van
de gemeente klimaat-adaptief in
te richten. Met het oog op klimaatverandering is het voor een
toekomstbestendige woon- en
leefomgeving nuttig na te denken
over mogelijke maatregelen tegen hittestress, wateroverlast en
droogte. De vraag is waarmee de
gemeente kan bijdragen aan de
ambities uit de Regionale Energietransitie (RES), met oog voor
kansen en beperkingen in zowel
het landelijk als stedelijk gebied.
Hierbij moet bovendien rekening
worden gehouden met waardevolle
landschapselementen, toekomstige
technische mogelijkheden en infrastructurele en planologische beperkingen van de ondergrond’. Bekijk de Basisverkenning op www.
doemeedebilt.nl/documenten.

Groot onderhoud voor
Universiteitsweg in De Bilt
De provinciale weg N412 (Universiteitsweg) is de weg tussen de A28 bij De Uithof en de N237
bij De Bilt. De weg is een gebiedsontsluiting en bestaat voor een deel uit 1 rijbaan met 2
rijstroken en bij de op- en afritten naar en van de A28 uit 2 rijbanen met 2 stroken.
Vanaf vrijdag 16 april tot en met
maandag 26 april 2021 wordt er in
opdracht van de provincie Utrecht
groot onderhoud uitgevoerd aan
de Universiteitsweg (N412) in De
Bilt, vanaf de noordelijke afrit van
de A28 tot net voor de kruising met
de Utrechtseweg (N237).
De werkzaamheden vinden plaats
in twee weekenden en op doordeweekse avonden en nachten waarbij de weg is afgesloten en het doorgaande verkeer wordt omgeleid. De

werkzaamheden betreffen regulier Afsluitingen in deze periode
asfaltonderhoud om de weg in een Om de werkzaamheden te kunnen
goede en veilige conditie te houden uitvoeren, moet de weg gedurende
twee weekenden en drie avonden/
Werkzaamheden
nachten worden afgesloten.
De werkzaamheden bestaan uit het Gedurende twee weekenden is de
verwijderen van het bestaande as- N412 afgesloten ter hoogte van de
falt, het aanbrengen van twee nieu- werkzaamheden:
we lagen asfalt, het aanbrengen van • Vanaf vrijdagavond 16 april, 21.00
bermverharding en belijning, het uur tot maandagochtend 19 april,
vervangen van de detectielussen in 06.00 uur.
het wegdek en het aanpassen van de • Vanaf vrijdagavond 23 april, 21.00
verhoging van de busbaan.
uur tot maandagochtend 26 april,
06.00 uur.
De N412 is in deze periode geheel
afgesloten. Doorgaand verkeer
wordt omgeleid. Nood- en hulpdiensten krijgen een snelle doorgang.

Drie avond-/nachtafsluitingen
Vanaf maandagavond 19 april tot
donderdagochtend 22 april is de
N412 gedurende de avonden/nachten afgesloten ter hoogte van de
werkzaamheden. De afsluitingen
beginnen om 21.00 uur ’s avonds
en lopen door tot 06.00 uur de volDe N412 begint op de aansluiting Utrecht-De Uithof en telt hier 2 x 2 gende ochtend. Tijdens de avond-/
rijstroken.
nachtafsluitingen wordt het door-

Een blik op de kruising N412 (Universiteitsweg) en de N437
(Utrechtseweg).
gaande verkeer omgeleid en krijgen •	Lijnbussen worden omgeleid in
overleg met de ov-bedrijven.
de nood- en hulpdiensten een snelle
doorgang. Overdag is de weg ge- Voor aanwonenden wordt een voorziening getroffen zodat zij hun wowoon open!
ning altijd kunnen bereiken.
Bereikbaarheid
•	Tijdens de wegafsluitingen wordt Slag om de arm
het doorgaande verkeer vanuit Bij alle wegwerkzaamheden kunnen
het zuiden omgeleid via de A27 onvoorziene omstandigheden roet in
en de A28. Verkeer vanuit het het eten gooien waardoor het werk
noorden wordt omgeleid via de moet worden uitgesteld naar een laN237 en de A28.
ter moment. Bijvoorbeeld als de bui•	Het Prinses Maxima Centrum en tentemperatuur lager is dan voorzien
het Universitair Medisch Centrum of als het lange tijd achter elkaar
blijven bereikbaar voor nood- en hard regent. Asfalteren is dan niet
hulpdiensten over de rijstrook die verstandig omdat de kwaliteit van
wij hiervoor beschikbaar houden. het resultaat onvoldoende zal zijn.
•	
Fietsers blijven gebruik maken Wie op de hoogte wil blijven van
alle werkzaamheden aan Utrechtse
van het fietspad langs de N412.
Bij calamiteiten krijgen nood- provinciale wegen: Volg @werkaan•	
en hulpdiensten altijd een vrije dewegutr dan op Twitter.
				 [HvdB]
doorgang.
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je een krantenwijk. Wij zijn
per direct op zoek naar een
BEZORGER die wekelijks
daar de krant wil bezorgen.
Te koop aangeboden Je verdient €4,62 per week.
Liever een andere wijk? Laat
DRAAIBANK emco maxi- het weten. Meld je aan via
mat mentor 10 met bijbe- info@vierklank.nl of bel
horende freeskolom, motor. 0346-211992.
Draaibank moet gewikkeld
worden. €1500,-. Tel: 0346- Zin in VASTE VERDIENSTE
en een hoop waardering. Ga
214063
dan De Vierklank bezorgen op
Marklin TREINEN met tafel woensdag. Bijv. in Bilthoven
€300,-. Gesloten aanhang- Fazantenlaan, Hazenlaan,
wagen 1-as €400,-, Tel. 035- Hertenlaan, Patrijzenlaan,
5771232
Snippenlaan 136 kranten
Buitenboord MOTOR 4 takt worden bij je thuis aangele€400,-. Gereedschaptrolley 3 verd. €5,44week. Meld je aan
laden nieuw €95,-. Tel. 035- via info@vierklank.nl of bel
0346-211992.
5771232

Nootjes

Adullam molen- en kringloopwinkel Westbroek
Iedere woensdag en zaterdag geopend.
Afspraak maken? 06-57283785 (gecorrigeerd nr.)
Wij zien uit naar uw komst
Nieuwe hond en goed van start gaan? Of opvangadres nodig
voor uw viervoeter? Timetoplay-debilt kan helpen!
Timetoplay-debilt helpt met het opvoeden van uw hond,
verlicht het alleen zijn als u weg bent of maakt van u de
leukste speelpartner voor een gehoorzame hond. Kijk op
www.timetoplay-debilt.nl of bel met 06 1900 1860 voor meer
informatie.

Cursussen/ trainingen

Gratis proefles cello In Kunstenhuis Biltse Muziekschool, Het
Lichtruim, Planetenplein 2, Bilhoven. 2 online Proeflessen in
ontspannen sfeer. Voor basisscholieren(vanaf 5 jaar) tieners
en volwassenen. Als vervolg mogelijk: 4 weken opstap cursus
met instrument. De cello heeft een mooie warme zangerige
klank en is een liedjes/melodie instrument. Frank Linschoten
cello docent. 06 19067441. celloles-franklinschoten.nl &
Set Alu oprijplaten 94 cm 100 Personeel aangeboden kunstenhuis.nl/cello
kg €75,-. ZAAGTAFEL €75,• Nieuws
TUINMAN heeft nog tijd.
. Tel. 035-5771232
• Agenda
Voor al uw snoeiwerk, fatsoe• Informatie
Lastrafo €45,-. Compressor neren, voorjaarsbeurt, bestraAnaloog
kanaal
45
/
digitaal
kanaal
43
/
www.regiotvdebilt.nl
€45,-. Tel. 035-5771232
ten enz. Alles is bespreekbaar. www.regiotvdebilt.nl
Boeken WW II €6,50, Altijd vrijblijvende prijsopLegerkistje mt 43, nieuw gave. Tel. 06-50660689 www.
hoeree-tuinen.nl
€30,-. Tel. 035-5771232
Grasmachine Bosch rotak 320 H O V E N I E R S B E D R I J F
Soestdijk
€25,-. Tel. 06-27118877
Veel kortingen op groen en
3 oude boeken van Ciske alle vuilafvoer. Tevens ook,
de rat samen €3,-. Tel. hoge drukreiniging, schutting
06-14040516
plaatsen, gras leggen, bestraHet groene hart van Herman tingen, grond en graafwerk,
Vuijsje €2,-. Tel. 06-14040516 goten reinigen enz. Alles in
en om de tuin is mogelijk. Bel
Koperen ketel, stukje van vrijblijvend: 0649377634
het hengsel af €2,-. Tel.
MEUBELSTOFFEERDERIJ
06-14040516
Kwarten
Anderhalf zitbank bruin Uw bank of stoelen weer als
buffelleer
€40,-.
Tel. nieuw!
06-23455040
Oude Brandenburgerweg 4a
Aspergepan, nieuw: €10,-. Bilthoven, tel. 030 2600088
Theepot + warmhoudrechaud, Zelfstandig
werkend
wit aardenwerk: €5,-. Tel. SCHILDER zoekt binnen- en
06-16613197
buitenwerk, goed werk nette
Te koop gevraagd prijs. Tel. 06-21909500

Diversen

Verzamelaar v. bankbiljetten
zoekt nog wat aanvulling, Oud ijzer- en metaalafval
c.brekelmans@hetnet.nl
COCK ROSE- Maartensdijk.
Tel. 06-54967985
Activiteiten
Dit jaar een online
'LENTEMARKT' (voor goed
doel) met producten die u
anders op de Lentemarkt kon
kopen. Kijk snel op de tijdelijke webshop www.lentemarktonline.nl

Boerderij `FORTZICHT`. De
locatie voor een vergadering,
training, familiebijeenkomst,
of cursus! Voordorpsedijk
35, Groenekan. Tel. 0302710913, westeneng@boerderijfortzicht.nl

MENS is ook…
VRIJWILLIGERSWERK
IN GEMEENTE DE BILT

Regelmatig krijgen we de vraag van mensen
waar ze momenteel vrijwilligers werk kunnen
doen. Mensen willen graag wat voor anderen
betekenen in deze tijd. En als ze daartoe ook
nog eens de mogelijkheden hebben, dan is dat
natuurlijk helemaal prachtig.
Van organisaties krijgen we óók regelmatig de
vraag naar vrijwilligers. Sommige taken zijn
veranderd door de maatregelen, maar ook is
soms het vrijwilligerswerk zelf niet veranderd.
En hoe mooi is dat als wij deze twee vragen bij
elkaar kunnen brengen! Wij zorgen ervoor dat
we mensen spreken en koppelen aan de vacatures die er momenteel zijn.
Kijk voor de vacatures op www.mensdebilt.
nl/vacatures-vrijwilligerswerk of neem contact op met de vrijwilligerscentrale MENS De
Bilt: vrijwilligerscentrale@mensdebilt.nl of 0617007462.
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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
Maartensdijk
Westbroek
E-mail

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

Dit feuilleton speelt zich af in de denkbeeldige plaats Heuvellust.
Alle personen hebben fictieve namen. Daar is bewust voor gekozen opdat niemand 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
Gelegenheid tot het houden dit spannende en grappige verhaal ongetwijfeld ontdekken. Deel
Personeel gevraagd van PAARDEN op weiland in gemist? Kijk op www.vierklank.nl.
Herintreders, schoolverla- Tienhoven. Tel. 06-16428513
ters, parttimers, studenten op Te
huur:
ruime
zoek naar leuke bijverdienste GARAGEBOX/opslagruimte
dichtbij? Neem contact met centrum Bilthoven. €130,00
ons op. Gilde Personeel, tel. p/m Tel. na 17.00 uur 035door Julia van de Laan
030-6338672 of info@gilde- 6560764 / 06-24760212
Deel 11 De tip van Simon Spinhoven
personeel.nl
Pijnlijke voeten? Medisch
Wie maakt de bewoners van PEDICURE aan huis. Bel
Wat vooraf ging: Na een lezing over het belang van Dudok
de Gezichtslaan blij? Woon voor een afspraak. MP Ingrid
voor
de architectuur in Heuvellust, is boekhandelaar Wieke van
je in de buurt en overweeg Kaptijn 06-29574696
Beek verdwenen. Kees-Jan van der Meer, hoofdredacteur van
de Heuvelkoerier, gaat samen met boekverkoopster Maaike op
Hoveniersbedrijf Boomkwekerij D. van Vulpen.
onderzoek uit. Maaike ontdekt de tas van Wieke op het dak en
Voor al uw beplanting, tuinaanleg en- onderhoud, bestrating,
de politie wordt ingeschakeld. Wieke blijft spoorloos. Tipgever
grond- en graafwerk enz. Vraag naar onze geheel vrijblijSimon Spinhoven denkt te weten waar Wieke is.
vende prijsopgave. Groenekanseweg 78, Groenekan. Tel.

Moord op Dudok

0346-212787

'Wieke maakt het prima,' zei Simon Spinhoven. 'Ze zit in een
goed hotel, maar de ontvoerders hebben haar telefoon afgepakt, zodat ze geen contact kan opnemen met de buitenwereld. En als ze even buiten haar kamer wil, gaat er onopvallend een mannetje mee. Tot in de sauna toe.’
‘Dat zal ze leuk vinden! En is er in dat hotel werkelijk niemand die haar herkent?’
Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages etc. ‘In Friesland? Dat lijkt me niet. Blijkbaar nemen de ontvoerBezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor ders dat risico.’
auto’s en (brom)fietsen etc. Kringloop midden Nederland. Wieke zat dus in Friesland, dat was in ieder geval een aanknoTel. 06- 50897262
pingspunt, dacht Kees-Jan. Maar hij moest meer weten.
Tuinservice van Vliet, Nw. Wetering 34. Tel. 06-54751296.
Voor al uw snoei-straat-zaag-achterstallig onderhoudswerkzaamheden of aanleg-veranderingen in uw tuin, verkoop en
levering van alle tuinplanten/bomen. Hedra (klimop) 80-100
cm €2,25. 2.00+ cm €5,50. Portugese Laulier 40-50 cm €3,50.
Rododendron vol knop maat 60-70 Ø €24,50.

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

‘Maar waarde hoofdredacteur, voor ik verder ga wil ik eerst
even afrekenen.’ Kees-Jan had op dit moment kunnen wachten. Spinhoven zat altijd op zwart zaad en wilde geld zien. Tot
nu toe had de Heuvelkoerier hem nooit betaald voor een tip,
maar in dit speciale geval lag het misschien anders.
‘Hoeveel had je gedacht? Honderd euro? Tweehonderd euro?
Meer? Heb je enig idee waar ik het geld vandaan moet halen
bij een armlastige krant als de Heuvelkoerier?’
‘Je boekt het maar af onder diversen algemeen en als je niet
betaalt, ga ik nu echt.’ Spinhoven voegde de daad bij het
woord en vertrok.
Kees-Jan zat ermee in zijn maag. Het verhaal over de ontvoering naar een hotel in Friesland klonk onwaarschijnlijk,
maar het kon evengoed waar zijn. Als hij dit publiceerde had
hij een dijk van een primeur, die landelijk aandacht zou trekken. Misschien was er dan wel een grote krant die het jammer
vond dat zo’n goede journalist in Heuvellust verstopt zat...
Hij legde zijn dilemma voor aan Inge en haar mening was
duidelijk. ‘Nooit betalen voor informatie en Spinhoven is een
onbetrouwbare bron, dus niet publiceren. Maar misschien kan
hij contact leggen met een architectuurblad voor een verhaal
over Dudok en Heuvellust.’
‘Nou moe,’ zei Kees-Jan, ‘zie jij de dingen nog wel in de
juiste verhoudingen? Het gaat hier anders wel over een ontvoering.’
Kees-Jan dacht nog na over de wonderlijke reactie van zijn
collega Inge, toen zijn telefoon ging. Politieman Prinsen tipte
hem met veel omhaal van woorden dat er een lichaam was
gezien in de rivier bij Vikingstad. ‘Wij weten natuurlijk nog
niets zeker en je hebt het niet van mij, maar er drijft daar iets
in het water. En het zou een vrouwenlichaam kunnen zijn.’
(Wordt vervolgd)
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Kinderen Bosbergschool
wanen zich voor even astronaut
door Kees Diepeveen
Als echte astronaut de ruimte in. Voor veel mensen een droom, maar voor de kinderen van de
Bosbergschool uit Hollandsche Rading leek deze droom op donderdag 8 april wel heel erg
werkelijkheid. De SpaceBuzz van astronaut André Kuipers bezocht de school.
De SpaceBuzz kwam langs om
samen met de kinderen van groep
6, 7 en 8 op missie te gaan en
virtueel naar de ruimte te reizen.
Samen een rondje om de aarde
en de maan met het verhaal van
André Kuipers zelf. Aan het bijzondere raketvoertuig, voorzien
van de nieuwste virtual realitytechnieken, werd ruim anderhalf
jaar gewerkt.

Gewichtloos
Binnen het programma van de
SpaceBuzz staan twee thema’s centraal: kinderen enthousiasmeren
voor wetenschap en techniek en begrijpen waarom de aarde eigenlijk
zo bijzonder is. Kevin Ferwerda,
leerkracht groep 7/8 en ICT: In de
lessen voorafgaand aan de ruimtereis leren de kinderen wat ervoor
nodig is om astronaut te kunnen zijn.
Denk hierbij aan belangrijke vaar-

digheden als stressbestendigheid en
samenwerking, maar ook hoe lastig
het kan zijn om met een dik pak aan
iets op te moeten pakken, of hoe het
is om iets door te slikken als je gewichtloos bent’. Ook wordt er uitleg
gegeven over wat de mensen al doen
in de ruimte en wat er allemaal te
zien is in het heelal.

Virtual reality bril
In de raket zetten de kinderen de virtual reality bril op en lijkt het alsof
ze echt in een raket zitten. Kevin
Ferwerda: ‘De kinderen zijn razend
enthousiast en dat hoor je terug in
uitspraken als: ‘Het lijkt allemaal
heel echt’ , ‘Zo gaaf om de aarde
te zien als je net over de maan aan
komt vliegen’ en ‘doordat de stoelen bewegen voelt het nog echter’.
Na het aftellen vliegt de raket over
de aarde en legt André Kuipers uit
wat er allemaal te zien is. Kevin
Ferwerda: ‘Zo zien de kinderen hoe
de aarde eruit ziet bij nacht, waar je
de verschillende klimaatzones aan
kunt herkennen en ook is duidelijk
zichtbaar wat de invloed van de
In de stoelen met de virtualrealitybrillen op ervaren de kinderen hoe het mens is. Vervolgens gaat de raket
is om door de ruimte te vliegen.

Rugbyproeftrainingen
voor de jeugd
Voor diegenen die de sport kennen is Rugby zonder twijfel een van de mooiste sporten door
de hoge mate van sportiviteit, eerlijke krachtmeting en samenwerking.
Bilthoven en omstreken kent inmiddels al een groot aantal jeugdleden
die dit spel in Bilthoven beoefenen.
Nog geen vier jaar terug was het
eerste volledige jeugdteam een feit.
Inmiddels trainen er 6 teams op het
eigen veld naast het hoofdveld van
zusterclub SCHC. Aankomend seizoen wordt wederom een mijlpaal.
Stichtsche Rugby Football Club
heeft dan een heus Cubs (U14) team
van 15 spelers die op een volledig
veld van 70 bij 100 meter gaan spelen. Dit team wordt de basis voor
een groep die de jaren erna nog veel
samen gaat trainen, spelen en hechte
vriendschappen opbouwt.

een grote opkomst van jeugd. De
juiste mentaliteit voor toekomstige
rugbyers die in de kou op een nat
grasveld graag ervaring opdeden in
de rugby beginselen. Er werd uitleg
gegeven, geoefend in bal gooien
en vangen, groepsopstelling, het
naar achteren werpen in groepsverband en vele andere vaardigheden
van deze sport. De komende twee
zondagochtenden worden nog twee
ochtendsessies aangeboden. Informatie over deze dagen is vinden op
de website SRFC.nl. Alle jeugd tot
en met 13 jaar is welkom.
Hoewel de vooruitzichten niet goed 		
(Toine van der Poel)
waren was er afgelopen zondag toch
Dit voorjaar is de vereniging gestart
met de campagne ‘Op een dag begrijp je waarom’! De campagne is
dit voorjaar extra toegevoegd aan
de promotieactiviteiten omdat de
club merkte dat rugby een sport is
die je moet ervaren op het veld en
liefst met je ouders erbij. Ouders
zijn vaak net zo enthousiast als de
kinderen zelf over deze vrij onbekende sport. Door deze campagne
kunnen kinderen deze nieuwe sport
in onze gemeente laagdrempelig en
ongedwongen uit proberen.

Met de SpaceBuzz kunnen schoolkinderen virtueel door de ruimte reizen.
op weg naar de maan’. Onderweg
wordt uitgelegd wat de satellieten
doen en wat er op het ISS (International Space Station) gebeurt. Tot slot
gaat de raket nog een rondje om de
maan om weer terug te vliegen naar
de aarde.
Kwetsbaar
Het doel van de SpaceBuzz is dus
enerzijds het enthousiasmeren van
kinderen voor de wetenschap en
techniek, maar ook de bewustwording voor de kwetsbaarheid van

de aarde. Kevin Ferwerda: ‘André
Kuipers vertelt ook steeds dat hij
vanuit de ruimte pas kon zien hoe
mooi, bijzonder en kwetsbaar de
aarde eigenlijk is en dat wij daar
heel zuinig op moeten zijn. Wij
kunnen dit doorgeven aan kinderen
door ze opdrachten te laten maken
uit een werkboekje en alle informatie uit een boek te halen, maar het is
natuurlijk veel leuker en leerzamer
dat de kinderen het op deze manier
zelf kunnen ervaren’. En daar is de
Bosbergschool zeker in geslaagd.

Badminton jeugd
weer aan de slag
In een onderlinge samenwerking tussen buurtsportcoach Niels van
Veelen, Eric Martherus (Badmintontrainer en gymnastiekdocent
Julianaschool) en SV Irene, zijn de badmintonners, buiten weliswaar, weer aan de slag gegaan.
De badminton afdeling van SV Irene en de beachvolleybal sectie werden benaderd en al snel werden er afspraken gemaakt. In deze coronaperiode zijn de zaalsporters nog steeds niet aan het sporten. Buiten is de
norm; zodoende is er georganiseerd dat er op twee verschillende uren
op twee verschillende velden jeugdleden, in dit geval badmintonners,
weer kunnen gaan trainen in de buitenlucht! De training wordt gegeven
door trainers van de Badmintonschool Utrecht: Eric Martherus, Tiny
Boeren en Celeste Greve.
Wennen
Na ongeveer 3,5 maand niet te hebben gebadmintond, was het wel weer
even wennen voor deze zaalsporters. Buiten badmintonnen betekent dat
er rekening moet worden gehouden met wind, het zand uiteraard, de
zon en de temperatuur. Maar dat alles namen de zaalsporters voor lief
want na zoveel tijd vonden ze het vooral heerlijk om elkaar weer te zien
en te werken aan hun conditie.

Een nieuwe ervaring voor de jeugdige zaalsporters om op de
beachvolleybalvelden van SV Irene badminton te spelen.

Uitslag africhtingsvlucht
Succesvolle afsluiting van eerste proeftraining van dit jaar met tussen de geel en blauwe shirts ook veel nieuwe
kleuren van stoere proefleden

Postduivenvereniging PV De Bilt hield een eerste ‘africhtingsvlucht’ vanuit het Belgische Duffel (afstand plm. 120 km). De prijswinnende vogels
van Anton Spanjer werden 1, 2, 3, 4 en 6; die van E. en K. van Oostenbrugge 5,7 en 9; die van M.J.J. van Zelst 8 en die van Azimi Pazhouh 10.
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Zorgen om het leefgebied van
broedende vogels
De grote drukte die we in natuurgebieden constateren sinds de pandemie, kan tijdens het
broedseizoen voor problemen zorgen. Het Goois Natuurreservaat vraagt bezoekers
om rekening te houden met de kwetsbare dieren in de natuurgebieden.
Het broedseizoen is in volle gang.
Op dit moment bouwen de vogels
hun nest en zijn de eerste eieren al
gelegd. Als wandelaar heb je vaak
geen weet van al dat nieuwe leven
in de natuur. De vogels zitten vaak
heel goed verstopt. In kleine kuiltjes op de heide en op de akkers of
in een lage stuik broeden bijvoorbeeld op dit moment boomleeuweriken, graspiepers, fitis, tjiftjaf en
nog vele andere soorten.
Natuurverstoorders
Paul van der Poel is vrijwilliger bij
het Goois Natuurreservaat en inventariseert al vele jaren de vogels
in en rondom de Tafelbergheide.

Paul: ‘Heel veel vogelsoorten die in
de Gooise natuur voorkomen broeden op of iets boven de grond. Het
gaat slecht met onze grondbroeders
en dat komt voornamelijk door
honden die de vogels verstoren omdat ze dwars door de natuur lopen
en niet op de paden blijven. Vaak
zelfs gewoon los waar het absoluut
niet mag. Ik zie ook dat er steeds
meer paadjes bijkomen die er eerder nooit waren’

ergste geval leiden tot sterfte. Het
aantal incidenten met loslopende
honden nam afgelopen jaar toe
en boswachters zien steeds vaker
mensen buiten de paden lopen of
fietsen. Een broedende vogel die
keer op keer moet opvliegen omdat
mensen of honden vlak langs het
nest lopen, houdt zijn eieren niet
warm. De kuikens sterven dan in
het ei of de jongen worden aan hun
lot overgelaten en verhongeren.

Regels
Als mensen zich niet aan de regels houden, kunnen ze –onbewust
– dieren verstoren. Dat kan in het

Daarom onze oproep: Geniet van
de natuur, maar betreed het thuis
van de dieren en planten met respect en houd uw hond aan de lijn.

Mogelijkheid tot inspreken over
Zonnepark Achterwetering
De raadscommissie Openbare Ruimte van de gemeente De Bilt vergadert aanstaande
donderdag 15 april vanaf 19.00 digitaal over het zonnepark in Maartensdijk. Wie
tijdens deze bijeenkomst wil inspreken kan dat tot donderdag 15 april plm.
16.00 uur kenbaar maken via raadsgriffie@debilt.nl.
Landgoed Persijn schrijft hierover
op haar website: ‘Aangezien natuur
en ecologie voor ons een cruciaal
onderdeel zijn van een prettig leefen werkklimaat, zijn wij vóór de
energietransitie. Er bestaan heldere
en goede lokale initiatieven, waarvan zowel de lokale ondernemers
als omwonenden profiteren. Tegen
het onderhavige plan hebben wij
een aantal bezwaren: Het is geen
lokaal initiatief. Buren en omwonenden hebben geen belang bij het
zonnepark en daarmee ontbreekt
ook de maatschappelijke grondslag. Een goede oplossing zou zijn
wanneer er meer dan 50% van de
opbrengst daadwerkelijk terugvloeit naar buren en omwonenden.
Daarnaast is het behoud en verdere
ondersteuning van de ecologie van
cruciaal belang. Op en rond het
landgoed Persijn en daarbuiten is
een absoluut unieke ecologische
structuur. De huidige plannen van
dit zonnepark verstoren deze ecologie. Een betere oplossing is om het
zonnepark anders in te passen in de
huidige natuur. Dit zou bijv. kun-

Boomleeuwerik. (foto Paul van der Poel)

Ten prooi
Het is lammerentijd, een drukke periode voor de schapenhouder. Geregeld word ik gebeld om een schaap of een geit te verlossen. Teveel
pootjes in de geboorteweg, een teruggeslagen kop of een stuitligging
belemmeren de lammetjes om vlot geboren te worden. Meestal loopt
het goed af en likt de moeder haar kinderen vervolgens tevreden knorrend droog. De eerste dagen blijven ze in de beschutting van de stal,
maar na een weekje gaan ze naar buiten.
Menigeen ervaart een weiland vol met dartelende lammetjes als de vrolijke variant van voorjaar. Samen met hun moeders veilig achter draad,
zo nu en dan verrast met voederbrokjes, eten zij zich rond. Alles geheel
in overeenstemming met de modernste veeteelt adviezen.
Wilde dieren daarentegen kiezen hun eigen pad. Zij eten her en der een
hapje, zijn constant alert op vreemde trillingen of geluiden en ruiken
wanneer kruiden worden vertrapt. Zo zijn ze paraat om bij onraad direct
te kunnen vluchten.

Vanaf Landgoed Persijn in oostelijke richting gezien. [foto Henk van de Bunt]
nen door het in oostelijke richting Petitie
te verplaatsen en te beperken tot Op de voorpagina van deze krant
maximaal 5 hectare’.
heeft het landgoed een advertentie
met QR code geplaatst. Indien u
Een ander groot bezwaar van deze van mening bent dat het Zonnepark
plannen is, volgens het Landgoed, Achterwetering niet de juiste invulde huidige, te lange instandhou- ling is voor de energietransitie en
dingstermijn van 30 jaar: ‘Om tot dit anders en meer lokaal geankerd
een reëel plan te kunnen komen, is moet, dan kunt u dat middels het teeen kortere termijn noodzakelijk. kenen van de petitie zonenergieinOnze oplossing zou hierbij zijn om debilt.petities.nl kenbaar maken.
deze termijn terug te brengen tot 				 [HvdB]
15 jaar’.

Twee totaal verschillende werelden, maar het kan niet anders of ergens
raken zij elkaar. In het buitengebied zijn velen bekend met het soms
raadselachtig verdwijnen van kippen uit het kippenhok. Roofdieren als
vossen en marters voelen zich thuis in de bebouwing. Zij kennen ons
gedrag en weten wanneer ze toe moeten slaan, vaak op het moment dat
wij nog op bed liggen.
Een schaapskudde loopt wat verder van huis, dichter bij de wilde natuur. Luidruchtig houden de lammetjes contact met hun moeders. Vanuit de beschutting observeren roofdieren hun gedrag en kiezen zo hun
prooi. Hierin vrezen we vooral de vos, hoewel ook de wolf steeds vaker
van zich laat horen. Een wilde rand aan ons georganiseerde platteland.
Onverwacht kan ook een hond veel dierenleed veroorzaken.
(Karien Scholten)
advertentie
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Afhalen of laten bezorgen.

Camera Korssesteeg
Westbroek onklaar
De camera aan de Korssesteeg
in Westbroek doet even geen
dienst. Onbekenden maakten vorige week voorlopig een eind aan
de registratie van automobilisten
naar en vanuit het dorp Westbroek. Gemeente De Bilt is inmiddels in kennis gesteld van de
sabotage van de camera.
Al jaren is er gesteggel rond de
cameraregistratie bij Westbroek.
Veel ondernemers balen van het
systeem, omdat zij kentekens van
klanten moeten registreren, om een
mogelijke boete te voorkomen.

Afgelopen week fietste Frank van
Waert uit Westbroek langs de camera en ontdekte dat alle snoeren
loshingen. ‘Ik fiets hier al jaren
langs, maar vorige week zag ik iets
dat niet klopte’, vertelt hij. ‘Alle
kabels waren doorgeknipt, waarschijnlijk met een betonschaar. De
camera is zo amateuristisch opgehangen, dat dit een keer moest gebeuren. Iedereen kan zo’n camera
saboteren. Jammer’. Van Waert
heeft de kapotte camera inmiddels
gemeld bij de gemeente.
		

De camera in Westbroek doet ‘t
Walter Eindhoven even niet.

woensdag t/m zondag
tussen 17.00 - 19.00 uur.

Bestellen kan tot 15.00 uur op de dag zelf.

Woe.
14-4
Do.
15-4
Vr.
16-4
Za.
17-4
Zo.
18-4

Saté van varkenshaas
met atjar, kroepoek
en friet
Lamsragout met
groenten en rijst
(€ 15,00)
Gebakken zalmfilet,
groene asperges
en friet

€ 11,50

Bezorgen
+ € 2,50
per
bestelling

Kaaskroketjes,
bietensalade en friet

Alle gerechten worden vergezeld door sla.

In haiku:
Spoor van de rover
Waar natuur de kudde raakt
Valt het lam ten prooi

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

