Hollandsche Rading krijgt
circulair perron
door Henk van de Bunt
Het onderhoud aan de perrons van station Hollandsche Rading ging maandag 22 februari
van start. Tot vrijdag 26 februari wordt er gewerkt om het perron circulair te maken.
Daarmee heeft Hollandse Rading een primeur. Het is het eerste station
waar perrons zo circulair mogelijk gebouwd gaan worden.
Woordvoerder Willem van Ewijk
(ProRail) vertelt: ‘De perrontegels
en keerwanden worden vernieuwd
en we passen ook meteen de perronhoogte aan om een drempelloze instap mogelijk te maken. Ook worden
beide hellingbanen aangepast in verband met de toegankelijkheid en zal
de toegang vanaf het voorplein naar
perron 1 worden verbeterd’.
Circulair
‘Bijzonder is de introductie van de
duurzame keerwand. Dit zijn de muren waar het perron op rust. Verder
zijn de perrontegels voor 76 procent circulair. Via een raamcontract
is besloten de CO2-uitstoot zo laag
mogelijk te houden. Dit jaar pakken
we de perrons op zeventien stations
aan, daarna volgen er de komende
vier jaar jaarlijks nog eens gemiddeld
vijftien stations’.
Minder vervuilend beton
De perrontegels voor Hollandsche
Rading zijn gemaakt van oude tegels,
die eerder op de stations Etten-Leur,
Bunde en Maarn lagen. De tegels die
nu op de perrons van Hollandsche
Rading liggen worden straks weer
meegenomen om ze te vermalen tot
grondstoffen voor nieuwe perrontegels. Om er nieuwe tegels van te kunnen maken zijn ze op een slimme manier vermalen waardoor de originele
elementen zoals zand, water, grind en
cement hergebruikt konden worden.
Om de juiste sterkte te bereiken is er
alleen wat nieuw cement aan toegevoegd. Met de drie pilots van vorig

De spoorlijn Hilversum-Utrecht staat bekend om een bijzonder type ‘monumentale’ bovenleidingportalen, die als bijnaam de Gotische Bogen hebben.
jaar alleen al besparen we 1,1 miljoen Project
kilo CO2, wat gelijk staat aan 162 Het onderhoud aan Hollandse Rakeer de wereld rondvliegen’.
ding vindt in dezelfde periode plaats
als het project ‘spoorvernieuwing
Keerwanden
rondom Hilversum’. ProRail werkt
De aannemer gaat in opdracht van van in deze periode aan het spoor
ProRail niet alleen de perrontegels, tussen Hilversum en Utrecht Overmaar ook de keerwanden vervangen vecht. De spoorbeheerder vernieuwt
op perron 1. De milieuwinst van de een overweg en bestraat perrons. NS
nieuwe keerwanden zit met name in past de dienstregeling aan: in deze
het CO2-neutrale productieproces en periode rijden NS-bussen in plaats
het gebruik van minder materiaal. Dit van treinen. Reizigers moeten rescheelt behoorlijk in de MKI-score: kening houden met omreizen, inzet
de Milieu Kosten Indicator drukt in van bussen en extra reistijd. Er rijden
euro’s uit wat de impact van het pro- minder treinen tussen Hilversum en
duct op het milieu is. De keerwanden Almere Centrum/Hoofddorp.
op perron 2 zijn in goede staat, zodat
hergebruik mogelijk is en alleen her- Groenekan
plaatsing nodig is voor het op norm ProRail vervangt bij Hilversum
krijgen van dit perron.
Sportpark delen van het spoor en
legt nieuwe kabels en leidingen
Betonakkoord
aan. Ook legt de spoorbeheerder de
ProRail heeft in 2018 haar handteke- funderingen voor nieuwe portalen.
ning gezet onder het betonakkoord. Het gaat deels om regulier onderVanuit dit akkoord spant ProRail zich houd en deels om werkzaamheden
in om de CO2-uitstoot van beton in die onderdeel zijn van het project
2030 met 49 procent te reduceren; te Hoogwaardig Openbaar Vervoer
bereiken door toepassing van inno- in ‘t Gooi. Daarnaast zijn er werkvatieve technieken. Van Ewijk: ‘Dat zaamheden aan de overweg aan de
doen we niet alleen, maar samen met Groenekanseweg in Groenekan,
andere partijen zoals vervoerders, waar ProRail de spoorstaven van
overheden, leveranciers, aannemers een overweg vervangt. De overweg
en ingenieursbureaus waardoor we aan de Groenekanseweg was van
dit soort bijzondere projecten als in maandag 22 feb. 01.10 uur tot dinsHollandse Rading kunnen realiseren. dag 23 feb. 05.10 uur gesloten. Op
Met betonleveranciers zijn contrac- verkeersborden geeft ProRail een
ten afgesloten die binnen vijf jaar omleidingsroute aan. De gehele peleiden tot een CO2-reductie van 58 riode rijdt NS tussen Utrecht Overprocent. Dat is ruim tweemaal zoveel vecht en Hilversum bussen in plaats
als in het akkoord is afgesproken’.
van treinen.

Nu ook via WhatsApp
bereikbaar op 0346-211992
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Uit de gemeenteraad
van 18 februari
door Guus Geebel
Hanneke de Zwart (D66) verzoekt namens de coalitiepartijen
om het agendapunt ‘Tweede herziening bestemmingsplan De
Kwinkelier’ van de agenda af te halen en in de vergadering van
maart te behandelen. Als reden geeft zij op dat er een aantal
amendementen is ingediend waarover ambtelijk vragen zijn gesteld over de juridische en ﬁnanciële gevolgen. Daarop is nog
geen antwoord gekomen. De raad gaat na hoofdelijke stemming
met 21 stemmen voor en 5 tegen akkoord met het uitstel.
Er worden geen wensen of bedenkingen gegeven op de Memo Toekomstige samenwerking Recreatieschappen. Het gaat hier om de
zogeheten ‘voorhangprocedure’. Als antwoord op vragen van Theo
Aalbers zegt Wethouder André Landwehr, dat het richtinggevend
kader nog naar de raad gaat. ‘Wij willen graag input van de raad en
dan pas kunnen we ons standpunt innemen. In die tussentijd moet
worden uitgezocht wat voor ons de ﬁnanciële consequenties zijn.
Maar we blijven inzetten op nul.’
Installatie
Door het vertrek wegens familieomstandigheden van Peter Weyers uit de gemeenteraad wordt
Eveline van der Aa geïnstalleerd
als raadslid voor de fractie van
GroenLinks. Van der Aa was eerder raadslid in 2014 en 2015 en
daarna tot de verkiezingen van
2018 commissielid. Burgemeester Sjoerd Potters richt enkele
woorden tot Peter Weyers, die
de digitale vergadering niet bijwoont. ‘Peter hebben we allemaal
leren kennen als iemand die zeer
bevlogen het raadslidmaatschap
heeft ingevuld. Je wilde de ge- Peter Weyers verlaat na drie jaar
meente veranderen en stappen de gemeenteraad.
vooruitzetten. Peter kan trots zijn
op wat hij tot nu toe heeft bereikt.’ De burgemeester wenst hem veel
goeds en sterkte de komende tijd. GroenLinks-fractievoorzitter Henk
Zandvliet gaat in op de reden voor het vertrek uit de raad van Peter
Weyers, de ziekte van zijn vrouw Anne. ‘Hij wil er voor haar zijn. Peter was de eerste twintig jaar van zijn werkzame leven kunstschilder.
Zijn creatieve inslag zette hij daarna in op verschillende maatschappelijke terreinen. Dat hebben we de afgelopen drie jaar in onze fractie
ook steeds kunnen ervaren. We zullen Peter missen en danken hem
voor zijn inzet. We wensen hem
en zijn vrouw veel sterkte in
advertentie
deze moeilijke periode.’
Lees verder op pagina 5
advertentie

Parel Promotie
ontwerp+print+druk

Uw lokale
Parel Promotie
drukwerkspecialist
ontwerp+print+druk

Groenekan • 0346-211215
www.parelpromotie.nl

WIJNEN
&
GEDISTILLEERD
DORPSWEG 158 Maartensdijk • 0346-212378

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

Pauline Res & Hiske Alting

alting uitvaarten
Bel: 06 45 363 220 (dag & nacht)
de Bilt, Bilthoven en Groenekan

Er zijn eerst uitgebreide proeven gedaan me de circulaire perrontegels.
(foto ProRail/Stefan Verkerk)

alting uitvaarten

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

Meer informatie
of offerte aanvragen?
Bel 06 52 46 82 10
of kijk op onze website!
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk
28/02 • 10.30u - Mevr. ds. Louise Blok
Aanmelden via kerkelijkbureau@
pgbilthoven.nl
Pr. Gem. Zuiderkapel
28/02 • 09.30u - Ds. H. Liefting
28/02 • 18.30u - Ds. D.W.J. Kok
Woudkapel
28/02 • 10.30u - Live Stream; Ontmoeten
Zie www.woudkapel.nl
Evangelische Gemeenschap,
Zuiderkapel, Boslaan 3 Bilthoven
28/02 • 14.00u - de heer Jan Pindus
R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
28/02 • 10.30u - Gebedsviering W. Sarot
Vieringen zijn online, zonder
kerkgangers.
Ger. Kerk (wijkgemeente
d’Amandelboom)
Tot nader bericht geen diensten.
De Bilt
Protestante Wijkgemeente Dorpskerk
28/02 • 10.00u - Ds. N. de Boo
Alles alleen online
Protestante Wijkgemeente
Oosterlichtkerk
28/02 • 10.00u - Ds. J.Spoor
Alleen online
R.K. St. Michaelkerk
28/02 • 10.30u - Gebiedsviering
J. van Gaans en W. Eurlings
Reserveren via www.marthamaria.nl/
vieringen
Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
28/02 • 10.00u - Tot en met 28 februari
geen diensten.
Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan
(Groenekanseweg 66)
28/02 • 15.30u - Drs. G.A. van Ginkel
Herst. Herv. Kerk Groenekan
(Groenekanseweg 66)
28/02 • 10.00u - Ds. A. Meuleman
28/02 • 18.00u - Ds. IJ.R. Bijl
Hollandsche Rading
PKN - Kapel
28/02 • 09.30 uur – Online-Samendienst
in en met Ontmoetingskerk in
Maartensdijk, alleen te volgen via
kerkdienstgemist.nl.
Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk
28/02 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
28/02 • 18.30u - Ds. J. Westland
Besloten karakter en digitaal via
kerkomroep.nl.
Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk
28/02 • 10.00u +18.30u - Ds. H. de Greef
PKN - Ontmoetingskerk
28/02 • 09.30 uur - Ds. R. Alkema
28/02 • 17.00 uur - (online) dienst; thema
‘Ongelijkheid’.
Online-Samendienst met Kapel
Hollandsche Rading alleen te volgen via
kerkdienstgemist.nl.
St. Maartenskerk
28/02 • 10.30u - Eucharistieviering
Pastor Jozef Wissink
Reserveren via corona-vieringensm@
marthamaria.nl
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Oud papier Westbroek
Zaterdag 27 februari zamelen leden van muziekvereniging De
Vriendenkring weer oud papier in.
Wilt u zo vriendelijk zijn om het
oude papier vóór 8.00 uur aan de
weg op of de daarvoor bestemde
plaatsen te zetten. Inwoners van
de nieuwbouw worden verzocht
ook de container op de vertrouwde plek neer te zetten.
Oud papier Hollandsche Rading
Zaterdag 27 februari wordt door
de muziekvereniging Kunst &
Genoegen weer oud papier ingezameld. Wilt u zo vriendelijk zijn
om de papiercontainers en/of het
goed gebundeld papier voor 8.30
uur aan de weg te zetten. Heel prettig voor de papierophalers is als u
de handgreep van de kliko naar de
straat wilt zetten.
Rouwcafé Ruimte
Het Rouwcafé Ruimte verzorgd
door Annemarie Dix, waar mensen bijeen komen om elkaar te
ontmoeten, is al geruime tijd
gesloten vanwege het Covid-19
virus. Om aandacht blijven besteden aan rouw en het delen van
ervaringen organiseert Annemarie
samen met Wendy en Viola Tollenaar van Luistertuin, alternatieven
voor het Rouwcafé. Dit kan bijvoorbeeld door samen te wandelen in groepjes van twee, elkaar te
bellen, het schrijven van brieven/
kaartjes of individuele ontmoetingen. Voor meer info: Wilma
van Poelgeest (Mens De Bilt) via
w.vanpoelgeest@mensdebilt.nl of
tel. 06 47296337.
Ontmoet columnist
Sitalsing online
Op internationale vrouwendag
organiseren de vrouwen van Rotary Zandzegge een ontmoeting
met Volkskrantcolumnist Sheila
Sitalsing. Sitalsing is econoom,
politiek/economisch verslaggever en gelauwerd columnist. Op
8 maart zal ze vanaf 20.00 uur
terugkijken naar het jaar achter

‘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

ons en haar observaties op onze
samenleving en de systemen die
eronder liggen, duidelijk maken.
Wie er online bij wil zijn kan zich
aanmelden via www.rotaryzandzegge.nl. De opbrengst van de
avond is voor de dakloze kinderen
van de Buddha’s Smile School
in India, die al jaren door Rotary
Zandzegge wordt gesteund.
Actie van HVC
De actie Plant een Bijbel is een
jaarlijks terugkerende actie van
Stichting HVC (Hulp Vervolgde
Christenen). Er zijn wereldwijd
vele gelovigen, die geen eigen
Bijbel bezitten. U kunt hen helpen
door potgrond te bestellen of door
te doneren. Potgrond kan tot 27
febr. besteld worden bij fam. van
Woudenberg, telnr. 0346 211091
of e-mail
vanwoudenberg@
kliksafe.nl.
Corona bij Reinaerde
Er is corona uitgebroken bij Reinaerde. Veel cliënten mogen de
komende tijd de deur niet uit.
Activiteiten gaan niet door en cliënten zitten de hele dag op hun
kamer. Gezamenlijk koken en
samen eten kan niet. De cliënten
zijn enorm gebaat bij afleiding,
en aandacht. Daarom roepen de
medewerkers op om een kaartje te
sturen naar Reinaerde De Reiger.
Reigerlaan 5, 3721 CT Bilthoven. De kaarten worden verdeeld
onder de bewoners.

De Heer zegt ”kom” en ik kom.
Naar haar Heer en Heiland is gegaan
onze moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

Wil van Bergen
* Grijpskerk, 10 april 1932

24 februari 2021

† Bilthoven, 14 februari 2021

Gehuwd geweest met Henk van den Berg

Denk aan mij terug, maar niet in dagen van pijn en verdriet.
Denk aan mij terug, hoe ik was in de stralende zon,
toen ik alles kon.
Verdrietig om haar heengaan, maar dankbaar voor haar eenvoud,
liefde en zorg, geven wij u kennis dat de Heere tot Zich heeft
genomen onze moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

Bernarda Elisa Sophia de Waal - Herrewijn
Narda

Sinds 18 juni 1977 weduwe van Pieter de Waal
Westbroek
20 maart 1929

Utrecht
22 februari 2021
Piet en Inge
Rianne en Dennis
Sam, Daan
Anika en Nick
Ruben, Marlie
Alex en Anja
Esther en Johan
Pieter en Melissa

Correspondentieadres:
Piet en Inge de Waal
Kootwijkerschans 29
3432 CX Nieuwegein
In verband met de huidige omstandigheden zullen de rouwdienst en
begrafenis D.V. maandag 1 maart om 11.30 uur in besloten kring
plaatsvinden te Westbroek. De rouwdienst is mee te beleven via
www.kvanasselt.nl/dewaal-herrewijn/
Wij waarderen het zeer als wij uw condoleance en blijken van
medeleven per post mogen ontvangen.
Wij als familie zorgen voor bloemen.

Goede reis Pa,
bedankt voor alles.
Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud,
tevredenheid, hartelijkheid en liefde, is van ons heengegaan
onze vader, schoonvader, trotse opa en overgrootopa

Hendrik van Brenk
~ Henk ~
sinds 2018 weduwnaar van

Hendrika (Riek) van Brenk - van Geerenstein
Pa/Opa is in alle rust in zijn eigen huis overleden,
op de leeftijd van 98 jaar.
Judith en Wim

Beverwijk Alice en Joop
Mirna en Marcus
James, Pippa
Frido

Peter en Doortje
Henk en Helma
Henriëtte en Bas
Rob en Paulien

Nieuwegein Ben en Monica
Omar
Erik en Iris
Marnix
Cardiff (Wales) Carmen en Sonia

Westbroek
Ned. Ger. Kerk
28/02 • 10.00u - Ds. T. A. Vizee
28/02 • 18.30u - Ds. C.M. van der Klis

Het afscheid heeft in besloten kring plaatsgevonden.

PKN - Herv. Kerk
28/02 • 10.00u - Prop. C. Westerink
28/02 • 18.30u - Ds. E. van Wijk

Correspondentieadres: familie van den Berg
Calsplantsoen 17, 1945 SL Beverwijk

Kleinkinderen en
achterkleinkinderen
19 februari 2021
Correspondentieadres:
J.W. Paul
Anton Mauvestraat 44
3351 BB Papendrecht
Pa/Opa wordt in besloten kring begraven op de natuurbegraafplaats van Den en Rust te Bilthoven.
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Uitreiking Koninklijke
Onderscheiding
Burgemeester Sjoerd Potters reikte op 18 februari de versierselen uit die horen bij de
Koninklijke onderscheiding Officier in de Orde van Oranje-Nassau aan prof. dr. J.P.M.
van Putten. In verband met de maatregelen rondom COVID-19 vond de uitreiking
op het thuisadres plaats. De heer van Putten ging die dag met emeritaat.
De heer van Putten heeft uitzonderlijke verdiensten als hoogleraar Infectiebiologie bij de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit
Utrecht en zijn bijdragen binnen de
universiteit en aan de wetenschap
in bredere zin in het bijzonder op
Europees niveau. Hij gaf op een
uitstekende wijze leiding aan een
onderzoeksgroep, die veel toppublicaties liet verschijnen. Hij was
mentor van een fors aantal onderzoekers, die zich tot de voorhoede
van de wetenschap hebben ontwikkeld. In 2011 heeft hij als directeur van het Instituut Veterinaire
Wetenschappen de faculteits-brede
verantwoordelijkheid over het onderzoeksprogramma
gekregen.
Internationaal staat de faculteit
Diergeneeskunde in Utrecht in de
top vijf van de wereldranglijst en is
deze positionering mede te danken
aan de waardevolle strategische adviezen van hem.
Wetenschap
Naast zijn activiteiten voor de
Universiteit Utrecht heeft van
Putten veel gedaan voor de wetenschap in bredere zin; hij was
lid van en betrokken bij een aan-
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Frustratie over
cameraregistratie
gemeente
door Walter Eijndhoven
Dankzij de geslotenverklaring en cameratoezicht Korssesteeg op de
doorgaande route in Westbroek daalde het sluipverkeer in de ochtend- en avondspits in het dorp fors. Een geslaagde opzet voor de
inwoners van Westbroek. Toch ondervinden ondernemers nog veel
hinder door het extra werk dat het camerasysteem hen oplegt. En
het regent nog steeds boetes, ondanks de ontheffingen.
Op het bureau van Alfred Colijn, garagehouder aan de Dr. Welfferweg
in Westbroek, ligt inmiddels een hele stapel boetes van klanten, maar
ook van personeel van zijn eigen garagebedrijf. ‘Een hele stapel hè?’,
begint Colijn zijn verhaal. ‘En dat allemaal sinds half januari. De boetes
à 109 euro stromen binnen. Ik maak iedere keer weer bezwaar en hoef
uiteindelijk de boete niet te betalen van de rechter, maar het extra werk
dat je hier keer op keer aan hebt, wekt heel veel irritatie op. Niet allen
bij mij, maar bij alle ondernemers hier in het dorp’.

Nadat de heer van Putten door zijn vrouw is ‘geridderd’ zijn er nog
toespraken van (oud-)collega’s. [foto Henk van de Bunt]
tal (ministeriele) commissies en
vooraanstaand biomedische tijdschriften. Hij was adviseur (over
de toekomst van onderzoek) aan
de Universiteit Diergeneeskunde
in Wenen en heeft de Universiteit
Wageningen geadviseerd op het
gebied van dierwetenschappen.
Hij was groepsleider bij het Max
Planck Instituut in Duitsland en
bij een NIH (National Institute of

Health) instituut in de Verenigde
Staten (Rocky Mountain Laboratories in Hamilton). Hij maakte in
1999 de overstap naar de faculteit
Diergeneeskunde als hoogleraar
Infectiebiologie. Hij is vele jaren
een belangrijk adviseur van de
Gezondheidsraad en vele nationale adviescommissies geweest.
				 [HvdB]
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‘Ik ben gelukkiger,
na het overlijden
van mijn kind.’
Ik was even stil. Hoe kan dat,
gelukkiger zijn na het overlijden
van je kind? Maar ze zegt het
met overtuiging, deze 40-jarige
moeder van Boaz van zeven en
van Benja, die overleed in 2018.
‘Ik geloof dat er meer is dan
verdriet als een kind overlijdt.’
Er zat vocht in de borstkas van
de baby. Het leek goed te komen.
Maar dat kwam het niet.
Na het overlijden van een kind
tref ik als uitvaartverzorger vaak
wanhoop aan. Het leven van
de ouders lijkt geen zin meer te
hebben. Tegen alle verwachting
in was het leven van Maartje niet
voorbij. Ze is meer gaan leven dan
ooit tevoren en ze durft inmiddels
te zeggen dat ze gelukkiger is
dan vóór zijn overlijden. Haar
grootste ontdekking: ‘In alles
zit liefde, zelfs bij het overlijden
van een kind. Hoe gek dat ook
klinkt.’ Maartje Lute heeft er haar
missie van gemaakt om dit besef
te delen met alle ouders die het
willen horen.

en spanning. Maar de uren,
dagen en weken na zijn overlijden
voelde ik alleen maar liefde en
dankbaarheid. Blij en dankbaar
dat we hem met liefde op aarde
hadden gezet. We waren zó trots
dat we hem ook in liefde weer
konden laten gaan. Een mooier
cadeau hadden we niet kunnen
krijgen.’

of je ego. Als je dat gaat zien,
wordt alles helder.’ De dood
van Benja inspireerde Maartje
om een tijdschrift uit te geven:
NEL Magazine (Never Ending
Love), een website en een
Facebookgroep voor ouders die
een kind verloren hebben. Maar
ook voor hun familie, vrienden,
collega’s en professionals.

Boaz heeft het vaak over zijn
broertje. ‘Zou hij al kunnen
fietsen, mama?’ Boaz huilt
regelmatig ‘s avonds. ‘Ik lees hem
dan voor en samen praten we
over Benja.’

Maartje komt regelmatig
lotgenoten tegen die, net als zij,
heel gelukkig zijn. Het kan dus.
Het moet uit jezelf komen, maar
het kan. Maartje is het bewijs. Zij
voelt trots, dankbaarheid én een
liefde die nooit over gaat.

Ze zegt: ‘Ook ik heb verdriet,
nog steeds. We hebben een hele
stressvolle tijd gehad, vol angst

‘Er zijn maar twee keuzes in het
leven: liefde of angst, verbonden
met je hart of je hoofd, je ziel

Koop Geersing
register uitvaartverzorger

w w w.koopgeersing.nl

06 - 10 27 55 85

Probleem
Het probleem speelt al langer. Vorig jaar wachtte overtreders van de
spitsafsluiting een boete van 104 euro, nu inmiddels 109 euro. Een
slimme camera registreert de kentekens wie wel of geen ontheffing
heeft om naar of door Westbroek te rijden. En om die ontheffing gaat
het nu juist. Gemeente De Bilt ontwikkelde een portaal waar ondernemers in Westbroek dag-ontheffingen mogen geven aan hun klanten en
leveranciers. Ondernemers ondervinden echter veel last door de verantwoording voor het continu moeten registreren van kentekens van
klanten.
Verdwijnen
‘Dit portaal is voor ons niet hanteerbaar’, vertelt Colijn. ‘Als ondernemer registreer ik het kenteken van iedere klant, relatie of leverancier.
In het systeem staat wie wel of geen ontheffing heeft. Degene zonder
ontheffing registreer ik in het portaal, zodat deze geen boete krijgt. Toch
krijg ik regelmatig een boete toegestuurd van een klant, terwijl ik deze
wel heb geregistreerd’. Uit onderzoek blijkt dat sommige klanten al na
één dag uit het portaal verdwijnen. Om te voorkomen dat Colijn hun
boete moet betalen, maakt hij iedere keer een print van het portaal met
de gegevens van de klant, dit is het kenteken van de auto en de datum
en tijd dat de klant bij Colijn was. Colijn: ‘Gelukkig heb ik dus altijd
bewijs van registratie, maar het blijft vreemd dat gegevens zomaar verdwijnen. Kijk, deze boete bijvoorbeeld, op 14 januari. In het portaal
staat niets meer vermeld, maar op mijn print staat dat deze klant wel
degelijk stond vermeld in het portaal. Verwijdert het systeem zomaar
een naam? Ik weet niet wat ik hiervan moet denken’.
Bezwaar
Ook Colijn en medewerkers krijgen regelmatig een boete, ondanks hun
ontheffing. ‘Gelukkig hebben wij allemaal een ontheffing. Dus maar
wéér bezwaar maken en na enige tijd horen dat je niet hoeft te betalen.
Dit is zo frustrerend. Ook de gemeente heb ik al vaak benaderd. Zij
zeggen ‘Bel ons en wij lossen het op’. Nou, het probleem is nog steeds
niet opgelost. Inmiddels heb ik alweer 14 boetes op mijn bureau liggen
van klanten en acht ontheffingen die uit de historie van het portaal zijn
‘verdwenen’. Gelukkig heb ik de prints nog. Ook voor mijn klanten is
dit heel frustrerend. Sommigen van hen bellen mij meerdere keren per
dag met de vraag of ik al een uitspraak van de rechter binnen heb. Ik
ben bang dat mij dit op den duur klanten gaat kosten. En waarschijnlijk
zijn er ook nog die de boete zelf betalen. Ik roep hen bij deze op, doe
dat niet. Stuur de boete gewoon naar mij op, dan teken ik wel weer
bezwaar aan’.

De onterechte boetes stapelen zich op.

www

Alleen donderdag

Nu kan het nog…..!!!

De allerlekkerste
Tarocco bloedsinaasappels uit Sicilië

Alle rauwkostsalades
en stamppotten

€ 0,90

100 gram

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

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

Zonder pitjes…

Heel kilo

€ 2,99

Voorjaars kriebels…..
Er zijn weer Hollandse

Van onze bakker

Van onze patissier

Rustiek meergranen brood

€ 2,99

Notenafdeling:
Huis mix
Of Ravioli mix

Rogge Waartje

€ 1,98

met garnituur naar keuze

100 gram

€ 1,25

Kapucijners schotel

100 gram

Elke week een verrassingssoep
Deze week

Bloemkool/broccoli soep
01
03

Chipolata taart

Nu

Nieuw

Ossenhaas stroganoff

Proef onze vernieuwde

02
03

03
03

stoofpot
€ 15,95 Oosterse
Met groenten en rijst

Kokos

Boordevol noten en rozijnen

makronen pak

Nu

Nu

€ 3,99

Vers van de traiteur

kasbonen, asperges,
lambada aardbeien en

nog veel meer lekkers….!!!

Desem

€ 6,98

Orri mandarijnen

Kom proeven…!!!!

Nu

Nu 2 bakjes

Heerlijke sappige

€ 3,99

Aanbiedingen met een * geldig op donderdag 25, vrijdag 26 en zaterdag 27 februari.

€ 1,75
100 gram

Grote courgette

€ 0,79

Heerlijke

€ 1,99

Lekker en gezond…..

Nu

Conference handperen

OPENINGSTIJDEN

Heel kilo

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 25 februari
t/m woensdag 3 maart

DONDERDAG

VOORDEEL HELE WEEK

Diverse vleeswaren

Kipfilet

voor
maar

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

100
GRAM

0.

99

naturel of gemarineerd

Gepaneerde
schnitzels

(minimaal 10 soorten)

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procureurrollade

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

KLEINE
VARKENSHAASJES
1
KG

4+1

GRATIS

Biefstuksleetje

2.

Magere runderlappen

500
GRAM

6.98

SAMEN
VOOR

10.-

98

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

11.98

Vrijdag en zaterdag voordeel
MALSE
MUIDERSLOTJES

6.98

100
GRAM

500 gram gehakt +
4 slavinken

tijden!
ste openings
Aangepa
Extra
donderdag
voordeel:

500
GRAM

Kip cordon bleu
Runder cordon bleu
Gehakt cordon bleu

4 +1
GRATIS

VLEESWAREN TRIO

Gebraden rosbief
Gebraden gehakt
Gebraden kipfilet

3 x 100
GRAM

5.98

3 x 100
GRAM

4.98

SALADE TRIO

Ei-bieslook salade
Filet Americain
Sellerie salade
WOENSDAG GEHAKTDAG

Half om half gehakt
Rundergehakt
Gekruid gehakt

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

KAAS

3 +1

STOMPETOREN BELEGEN

500
GRAM

5.98

GRATIS

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

Volg ons ook via
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cipatieplan Spoorzone, Houd Spoorzone Dorps, groen en veilig en Visie
Spoorzone in fasen ontraadt de wethouder, evenals de motie van de SGP.

Visie Spoorzone
De raad stemde met 25 stemmen voor
en 2 tegen in met het beschikbaar
stellen van een voorbereidingskrediet
van € 227.000 voor het opstellen van
een visie Spoorzone Bilthoven. Ook
stelde de raad het participatieniveau
voor de besluitvorming over de visie
Spoorzone Bilthoven vast op ‘meedenken’. Drie amendementen ingediend door Forza De Bilt kregen alleen steun van de indieners.
Overeenkomsten
Johan Slootweg (SGP) vindt het goed
dat er een visie wordt ontwikkeld,
maar niet dat er van tevoren allerlei
overeenkomsten worden gesloten
met private en publieke partijen over
de uitvoering daarvan. Hij wil niet
meemaken, dat initiatiefnemers, zoals bij De Kwinkelier, bepalen wat
er in deze gemeente gebeurt. Hij
dient een motie in waarin het college
wordt verzocht geen uitvoeringsovereenkomsten met publieke en
private partijen te sluiten, anders dan
overeenkomsten met bijvoorbeeld
adviesbureaus, die nodig zijn voor
het opstellen van die visie, voordat
de raad de visie Spoorzone Bilthoven
heeft vastgesteld. De motie werd met
8 stemmen voor en 19 tegen verworpen.
Participatie
Werner de Groot (CDA) wil dat de gezamenlijkheid in dit gebied overeind
blijft staan. Erik den Hertog (Bilts
Belang) spreekt zijn waardering uit
voor Arie Vonk Noordergraaf (SGP)
die de motie, die hij mede heeft ingediend opstelde. Gija Schoor (PvdA)
wil weten welke status de op te stellen visie straks heeft en waarom niet
voor participatieniveau meewerken
is gekozen. Theo Aalbers (ChristenUnie) heeft om een motivatie aan
de provincie over het bedrag van €
25.000 gevraagd maar niet gekregen.
Fred van Lemmen (VVD) wil in de
visie de aanlooproutes en het parkeren terugzien. Jette Muijsson (Beter
De Bilt) sluit zich aan bij de SGP.
Michiel van Weele (D66) stelt een
raadsavond over de visie in mei voor.
Anne Marie ’t Hart (GroenLinks)
steunt het voorstel voor een raadsavond. Menno Boer (SP) stelt dat zolang we bezig zijn met afwegen, niets
moeten afspreken.
Visie
Wethouder Landwehr gaat in op de
vragen en opmerkingen. ‘We hebben
heel duidelijk aan de ontwikkelaar de
opdracht gegeven om met de fysieke
leefomgeving en de stakeholders te
gaan praten wat daar ontwikkeld kan
worden. Als daar draagvlak voor is
kunnen ze pas bij mij terugkomen.

24 februari 2021

Eveline van de Aa werd geïnstalleerd als gemeenteraadslid voor
GroenLinks.
Dat is de afspraak dus we moeten
gewoon even wachten wat daar uitkomt. Daarna wordt het voorgelegd
aan de raad en vervolgens gaat het
hele traject lopen. Het komt dus terug’. Hij noemt de motie van de SGP
een heel goede motie. ‘Maar ik moet
er toch iets van vinden. De overeenkomsten die tijdens het opstellen van
de visie worden opgesteld worden
pas definitief nadat u als raad die visie
heeft vastgesteld. Dus de raad bepaalt
ook of de overeenkomsten definitief
worden of niet. Waarom gaan we dan
al overeenkomsten opstellen, gelijktijdig met het opstellen van de visie?
Veel grond in de visie die ontwikkeld
moet worden is eigendom van particulieren. Het is niet het plan dat de
gemeente die grond gaat kopen dus
de grondeigenaren moeten de visie
op hun grondgebied uitvoeren. Zij
worden dan ook nauw betrokken bij
het opstellen van een visie en het participatieproces.’
Wethouder
‘Het doel is dat de gemeente met de
eigenaren overeenstemming krijgt
over de invulling van hun grond en
dat daar een maatschappelijk draagvlak voor is. Om meer zekerheid
te hebben dat de eigenaar de visie
gaat uitvoeren leg je daar afspraken
over vast in een overeenkomst met
het kostenverhaal. Als de raad de
visie niet vaststelt kan het plan van
de grondeigenaar ook niet worden
uitgevoerd. Voor voorzieningen als
bushaltes, fietsenstallingen en andere
openbare mobiliteitsvoorzieningen
zijn grote investeringen nodig die
de gemeente niet alleen kan betalen.
Daarvoor zal de gemeente geld vragen van publieke partijen. Die zullen
alleen bijdragen als ze het eens zijn
met de plannen. Voor de geplande
woningbouw vragen we een financiële bijdrage van het Rijk. Dat kan
alleen als de locaties en programma’s
voldoen aan de eisen van het Rijk’.
De drie amendementen van Forza De
Bilt met als onderwerp: Maak parti-

De driehoek bij het station die nu in gebruik is als parkeerplaats.

In stemming gebrachte moties
Een motie ingediend door Gija
Schoor (PvdA) en mede ingediend
door GroenLinks, D66, SP, ChristenUnie en Fractie Brouwer vraagt
het college woningbouw in onze
gemeente te versnellen door de
woonvisie te versterken met de volgende punten: Gebruik te maken van
de impulsgelden van het Rijk, met
bouwplannen waar mogelijk aan te De raad stemde in met het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet
sluiten bij de knooppuntontwikkeling voor een visie voor Spoorzone Bilthoven.
van de Provincie Utrecht, het aantal
vereiste midden-huur-woningen bij
nieuwe projecten te verhogen van 10
tot 20% naar minimaal 20% en mogelijkheden te onderzoeken voor het
realiseren van betaalbare koop. ‘In
het kort wat we willen is gebruik maken van geld dat we kunnen krijgen’.
Gija Schoor constateert dat de discussie zich vooral richt op het getal van
door Henk van de Bunt
het aantal woningen, maar daar zint
de motie niet op. ‘Die gaat over het In De Vierklank stonden onlangs stukken over snelle woningbouw in
vergroten van het aandeel betaalbare Maartensdijk van bijv. CDA-er Werner de Groot en het driemanschap
woningen en daar instrumenten voor Joep Gerritsen, Arie van der Vlies en Wim Verweij. Tegelijkertijd zijn
aanreiken. Niet zozeer over hoeveel er veel initiatieven van mensen en organisaties die zich uitspreken voor
woningen er gebouwd worden, maar het behoud van het slagenlandschap rond Maartensdijk. Zij houden
dat we gaan werken aan het aantal be- er rekening mee dat er bouwlocaties kunnen ontstaan buiten de zogetaalbare woningen’. Wethouder Dolf naamde rode contouren; dus midden in dat kostbare landschap.
Smolenaers zegt dat het college positief kan adviseren op de motie, maar Het lijkt erop alsof het gaat om tegengestelde belangen en standpunten.
begrijpt overwegingen van Werner Volgens de Stichting Behoud Prinsenlaatje is niets minder waar: ‘Je kunt
de Groot (CDA). ‘Het is dus zeker vóór snelle leniging van de woningnood zijn, maar tevens tégen aantasting
niet zo dat de projecten met meer dan van het landschap’, aldus Peter Janssen, secretaris van de Stichting.
50% doelgroepenhuur altijd onbetaalbaar zijn. Het punt van de sociaal
goedkope koop in deze motie gaat
om het onderzoeken daarvan’. Bij de
stemming blijken 13 stemmen voor
en 13 tegen dus staken de stemmen
en wordt de motie in maart opnieuw
in stemming gebracht.

Woningbouw en
behoud landschap
gaan hand in hand

Een motie ingediend door Forza De
Bilt draagt het college op te stoppen
met het onderzoeksproces naar het
plaatsen van windmolens en zonneparken in de gemeente De Bilt. Dit
omdat de maatschappelijke weerstand hiertegen te groot is en de plannen daarmee onwenselijk en onrealistisch zijn en bovendien overbodig.
Uit nieuwe berekeningen blijkt dat
het Nederlandse klimaatdoel van 35
TWh duurzame elektriciteitsproductie op land in 2030 al bijna gehaald
wordt. Dat maakt de Regionale Energiestrategieën goeddeels overbodig.
De motie vraagt hiermee bij het ‘Definitief bod in Regionale Energiestrategie U16’ in maart 2021 rekening te
houden. De motie wordt met 3 stemmen voor en de overige leden tegen
verworpen.
SGP en Bilts Belang vragen in een
motie aan de raad voor te stellen
te besluiten een ontwerpverklaring
van geen bedenkingen te weigeren
voor het afwijken van de ruimtelijke regels, voor het realiseren van
een zonnepark aan de Koningin
Wilhelminaweg in Maartensdijk.
Deze motie wordt met 9 stemmen
voor en 18 tegen verworpen.
De raad verwerpt een motie in
gediend door Forza De Bilt die
vraagt om bij de behandeling van
het voorstel herziening bestemmingsplan De Kwinkelier rekening te houden met wensen uit de
commissie Openbare Ruimte. Alleen Forza steunt de motie.

Maartensdijk ligt midden in een uniek cultuurhistorisch slagenlandschap.
(foto Frank Mulder)
Binnen
Janssen: ‘Wij zijn van mening dat het mogelijk is om het vereiste aantal nieuwe woningen (140) binnen de rode contouren te bouwen. Wij
vragen van de gemeente om een uiterste inspanning te doen om dit te
realiseren. En we vragen ook van de gemeente om zich naast de inspanningen rondom woningbouw ook bezig te houden met die andere
belangrijke taak: het in stand houden van het unieke cultuurhistorisch
slagenlandschap binnen haar grenzen. We hebben daar de gemeente
verschillende adviezen over gegeven’.
Achteruit
De Stichting wijst erop, dat de gemeente het afgelopen decennium het
heeft laten gebeuren dat de kwaliteit van het slagenlandschap achteruit
is gegaan: ‘En dat terwijl de gemeente zich samen met Provincie in
collega-gemeenten heeft gecommitteerd aan de lange-termijn advies
over verstedelijking en bereikbaarheid in de regio Utrecht.
advertentie
Daarin staat onder meer dat er
moet geïnvesteerd in stedelijk
groen en dat landschappen beter
bereikbaar en toegankelijk moet
worden gemaakt’.
Opdracht
Janssen: ‘Het is een mooie opdracht voor de gemeente: bouw
binnen de dorpsgrenzen, betrek
alle 6 kernen daarbij en maak
een plan voor kwaliteitsverbetering en toegankelijkheid van
het slagenlandschap, zodat een
ideaal recreatiegebied van grote
natuur- en culturele waarde tot
stand komt, voor huidige én
nieuwe inwoners en toeristen’.

Elektrotechnisch
Installatieburo

Mantelzorgcafé

van Woudenberg b.v.

Krachtinstallaties
Lichtinstallaties

Dementiezorg De Bilt

Beveiliging

Veel mensen krijgen te maken met dementie. Het kan uw
vader, moeder, partner of uzelf overkomen. Wilt u meer
weten over zorg en ondersteuning voor mensen met
dementie in gemeente De Bilt? Kom dan naar het online
Mantelzorgcafé!

Woensdag 3 maart 2021
12.00 - 13.00 uur

Telefooninstallaties
Computernetwerken

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

DINKELTJE GROENE SPELT
MET ABRIKOZEN!
een verrassend
speltbroodje
met stukjes abrikoos

nu €

3,95

APPELKOEK
of APPELRONDO
nu 3+1

Met o.a. Casemanager Dementie en dagbesteding King
Arthur Groep.

GRATIS

• Aanmelden: mantelzorg@mensdebilt.nl
• Meer informatie: www.mensdebilt.nl

Steunpunt Mantelzorg in samenwerking met
Netwerk Dementiezorg De Bilt

Uw adres voor:
• lichtinstallaties • krachtinstallaties •
• computernetwerken •

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum

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

week 08 ¾ 24 februari 2021

BEKENDMAKINGEN
Ontheffing van de route voor het vervoer gevaarlijke stoffen
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Bilt maken bekend dat zij, ingevolge artikel 29 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, een ontheffing van de route
gevaarlijke stoffen hebben verleend aan:

Jongeneel Transport, Voorschoterweg 52
A, 2235 SH Valkenburg, t.b.v. het vervoer
van Propaan, UN 1965, klasse 2,2 F naar
diverse locaties in de gemeente De Bilt.
Belanghebbenden kunnen tegen het besluit
schriftelijk bezwaar indienen bij de gemeen-

te De Bilt, Postbus 300, 3720 AH Bilthoven.
Het bezwaarschrift moet binnen zes weken
na verzending van het besluit aan de (gemachtigde van de) aanvrager bij de gemeente zijn ingediend (verzenddatum besluit: 25 februari 2021).

‘Vlinderen’ met de Led emmer
Het zal menigeen bekend zijn dat sommige dieren, met name insecten, op licht afkomen.
Ook de mens heeft die neiging. Zie maar hoeveel bekijks er is als er brand is. Waarom
de insecten dit doen is nog niet echt bekend. Er zijn verschillende theorieën. Insecten
hebben facetogen bestaande uit vele kleine oogjes. Door de verschillen in de lichtval
op de oogjes zouden ze hun richting kunnen bepalen. Ook bekend is dat
je met volle maan met een vlinderval weinig kans hebt.
Al een tiental jaren probeer ik
met een lichtval insecten, met de
nadruk op nachtvlinders, te lokken en te vangen zodat ik ze kan
bekijken en op naam kan brengen.

De lichtval is niets meer dan een
sterke lamp met een groot wit laken, waar de insecten op af komen.
Door een trechter met een emmer
eronder te zetten vallen de vlinders
in de emmer waar ze zich kunnen
verschuilen in eier-dozen. Aan het
eind van de nacht kun je dan rustig de vlinders fotograferen en op
naam brengen. Het zijn niet alleen
de nachtvlinders, maar ook allerlei
vliegen, muggen , kevers, wantsen
etc. Zo hebben we op een nacht wel
eens ruim 60 meikevers gevangen,
die op het licht af waren gekomen.
Nagenoeg allemaal mannetjes die
op zoek waren naar een vrouwtje.
Bij loslaten van de vlinders is het
wenselijk dit zo vroeg mogelijk te
doen. Diverse malen heb ik Pimpel- en Koolmezen op de loer zien
Met de Led Emmer wordt vlinders zitten die menig vlindertje na het
vangen makkelijker.
loslaten te pakken kregen.

Als u een toelichting wenst, kunt u hiervoor
contact opnemen met de Omgevingsdienst
regio Utrecht, tel. 088 – 022 50 00 of een
e-mail sturen naar info@odru.nl, ter attentie van de afdeling externe veiligheid / ontheffingen.

Het was weliswaar ’s avonds maar
door de straatverlichting en de verlichting van de gebouwen was het
bijna daglicht. Vlak naast de postzegel gras raasden de bussen, taxi’s,
auto’s, brommers etc. langs. Ik had er
dus weinig vertrouwen in dat het wat
zou worden. Na een paar uur had ik
slechts twee vlindertjes op het doek
kunnen zien naast de gebruikelijke
kleine vliegjes etc. Toen ik erover nadacht om te gaan stoppen zag ik een
vlinder op het doek afkomen maar
direct weer in één van de struiken
wegduiken. Gelukkig had ik een netje
waarmee ik het heb kunnen vangen,
fotograferen en bekijken. Aan de hand
van mijn vlinderboekje kon ik het op
naam brengen. Het is niet verzonnen.
Het bleek een Turkse Uil. Deze soort
schijnt o.a. ook veel voor te komen
in gebieden met grote verlichte kassen, zoals het Westland. Onder grote
belangstelling werd met bewondering het vlindertje bekeken. Actie geslaagd.

Demonstratie
Een paar jaar geleden kreeg ik
een uitnodiging om met mijn
vlinderval een demonstratie te
geven midden in de stad Utrecht.
Er was een kunstenaar die in één
of ander cultuurprogramma (genaamd het Mottenbal) iets met
vlinders had bedacht. Midden
in de metropool, gelegen tussen
auto(-bus) banen, fietspaden,
recht tegenover een grote Moskee met twee verlichte torens
was een klein grasveldje met een
klein gebouwtje, wat struiken en
boompjes. Tijdens het opstellen
van de val vertelde ik gekscherend nog dat het wel een succes
zou worden met die twee ver- Inmiddels schrijdt de technologie
lichte torens van de Moskee als voort en is In samenwerking met o.a.
landingslichten.
de Vlinderstichting de Led Emmer
ontwikkeld. De emmer met de eierdozen en de trechter zijn gebleven. Op

De Turkse uil.
de emmer staan drie plexiglasschermpjes met in het midden een set LEDlampjes. Deze worden gevoed door
een Powerpack. Door middel van een
lichtsensor gaat het licht aan wanneer
de duisternis intreedt en uit wanneer
het licht wordt. De val kan dus overal
worden ingezet.
Ik heb sinds een paar maanden zo’n val
en al diverse nachten opgesteld. Het
werkt en ik heb zo toch al weer enkele
soorten op mijn lijstje kunnen bijschrijven. Zo heb ik in al die jaren al ruim
240 verschillende soorten nachtvlinders
alleen al in mijn tuin kunnen bewonderen. Er zijn ruim 2400 soorten in Nederland dus er zijn nog kansen zat.
Rob Timmer - IVN De Bilt.

De Vierklank

7

24 februari 2021

Adviesraad Sociaal Domein
zoekt nieuwe leden

Vragenhalfuur uit de
gemeenteraad van 18 februari

door Marijke Drieenhuizen

door Guus Geebel

De Adviesraad Sociaal Domein De Bilt (ASD) geeft het College van Burgemeester en
Wethouders en in het verlengde daarvan de leden van de gemeenteraad gevraagd en
ook ongevraagd advies over zaken die spelen binnen de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet (Werk en Inkomen).

Op vragen van Peter Schlamilch (Forza De Bilt) over een stroef verlopend proces tussen de gemeente en Herenboeren Nieuw Bureveld antwoordt wethouder André Landwehr dat de Herenboeren hebben aangegeven de procedure te willen voortzetten. De aanvullende stukken
zijn aangeleverd en de wethouder verwacht het traject op korte termijn
te kunnen afronden. Op een aanvullende vraag van Schlamilch of het
college in het vervolg de Herenboeren voortvarend wil ondersteunen,
antwoordt de wethouder: ‘Voor iedere aanvraag en elk initiatief hebben
we dezelfde aandacht.’

De ASD is een onafhankelijke adviesraad voor het gehele sociale
domein. De ASD bestaat uit maximaal 13 leden, waarbij gestreefd
wordt naar een goede mix van ervaring en deskundigheid en waarvan de leden het liefst ook nog
woonachtig zijn in de verschillende kernen. De opgestelde adviezen
worden betrokken bij de verdere
behandeling en uitwerking van beleidsvoorstellen van het College.
Aan het einde van dit kalenderjaar
ontstaan er twee vacatures die om
invulling vragen.

belangrijk om mee te blijven doen
en zelf de baas te blijven. Soms lijken de regels de werkelijkheid in
de weg te zitten, dat is niet goed.
Zelfs bij een intensieve zorgbehoefte is de zorg maar een onderdeel van het leven. Het draait ook
om een zinvolle dag, deelname aan
de samenleving, een eigen leven
kunnen leiden, waarbij we adviseren vanuit het perspectief dat de
overheid er is om mensen die hulp
nodig hebben (tijdelijk) te ondersteunen om deel te kunnen nemen
aan de samenleving’.

Hanneke Toemen en Hans Voogt zijn trots op de rol en positie die de
Adviesraad Sociaal Domein De Bilt inneemt.
Adviezen
Er zijn in 2020 elf adviezen geschreven over o.a. toegang jeugdzorg, afschaffen minimabeleid en
het calamiteitenfonds onderwijs.
Maar het staat de ASD ook vrij om
ongevraagd advies uit te brengen
bij gesignaleerde knelpunten. Zo
is er dit jaar een aanvullend Corona-advies uitgebracht. Normaliter
zijn er maandelijks vergaderingen
op het gemeentehuis; nu digitaal
vanwege corona. Met de adviezen
draagt de ASD bij aan het volwaardig en gedragen besluitvormingsproces in de gemeente De Bilt.
Sociaal Domein
De meeste mensen kunnen de uitdagingen van het leven zelf aan;
anderen hebben hulp nodig voor
een kortere of langere periode.
Soms wordt die hulp gegeven door
mantelzorgers of vrijwilligers.
In andere gevallen ondersteunt
de gemeente die burger. In 2015
zijn veel taken van de landelijke
overheid naar de gemeentes over
gegaan. Na die transitie wordt nu
ingezet op transformatie; een andere rolverdeling tussen burgers,
maatschappelijke instellingen en
overheid. De burger wordt gestimuleerd tot meer inzet van eigen
kracht, participatie, vitaliteit en
zelfredzaamheid. De gemeente ondersteunt hierbij door te investeren
in o.a. preventie en kortdurende en
nabije zorg. Dit alles met als doel
een kleinere rol voor de gemeente
en minder uitgaven. ASD-voorzitter Hans Voogt licht toe: ‘Het is

Boeiend
De adviesraadleden vertegenwoordigen - naar eigen interesses - de
domeingroepen: wonen, zorg en
welzijn, Jeugdhulp, Werk en Inkomen en Inclusieve samenleving,
met daarin de actieve werkgroep
Toegankelijkheid. Hans Voogt:
‘Alle domeinen zijn interessant.
Veel mensen krijgen in hun leven
wel eens te maken met de vraag
naar ondersteuning. Tijdelijk geen
werk, een kind dat bovenop de
normale opvoeding tijdelijk meer
hulp nodig heeft of ouders die het
thuis minder goed redden. Dat is
het werkterrein van het sociale domein. Als leden van de ASD doen
wij kennis op door ons in te lezen,
door bijeenkomsten binnen de gemeente, regio of landelijk bij te
wonen , door bijgepraat te worden
door ambtenaren van de gemeente
of via gesprekken met de betrokken wethouders. En natuurlijk de
discussies over de verschillende
standpunten tijdens de reguliere
vergaderingen’. ASD-lid Hanneke
Toemen vult aan: ’Als mens vind
ik dat je je talenten moet gebruiken
op een manier die er toe doet. Dat
kan binnen de ASD zowel bestuurlijk als op het sociaal maatschappelijk vlak. Via de huisbezoeken
die ik namens Mens De Bilt afleg
bij ouderen die nog zelfstandig
wonen kom ik bij veel mensen
achter de voordeur. Daar hoor je
de echte verhalen. Dat neem ik
mee. Met dit werk sta je echt midden in de samenleving met actuele
thema’s. Dat is boeiend’.

Adviseren
Wanneer er een adviesaanvraag
vanuit het College komt wordt
geïnventariseerd welke leden belangstelling hebben om het advies
voor te bereiden. Hans Voogt:
‘Meestal gaat het om 4 of 5 mensen. Die komen dan 1 of 2 keer samen en overleggen welke punten
opgenomen moeten worden in het
advies en maken vervolgens een
concept. Die gedachtewisselingen
gebeuren altijd in een aangename
sfeer. In de reguliere ASD- vergadering wordt het concept vervolgens besproken en - soms na
aanpassingen - goedgekeurd. Dat
zijn interessante en leerzame trajecten. 40 procent van onze adviezen wordt overgenomen. Dat
is een goed resultaat’.
Voorbeelden
Met de adviezen probeert de ASD
het beleid te verbeteren vanuit het
oogpunt van de inwoners van de
gemeente De Bilt. Hans Voogt: ‘In
de regio lopen we momenteel mee
met het inkoopproces Jeugdhulp
Verblijf. Ervaringsdeskundigen
waren daar niet in beeld. Dat hebben we met succes afgedwongen.
Nu praten we volwaardig mee.
Waar ook op ingezet wordt is een
inclusieve samenleving: iedereen
moet mee kunnen doen. In onze
adviesraad zit ook iemand die in
een rolstoel zit. Zij heeft tijdens
een schouw van een sporthal heel
goed duidelijk kunnen maken dat
deuren die naar buiten toe opengetrokken moeten worden niet
handig zijn voor rolstoelers’. Op
verzoek van de ASD wordt in de
Gezondheidsnota aandacht besteed aan corona en de mogelijke
gevolgen voor de inwoners van de
gemeente De Bilt. Actueel is de
medewerking die verleend wordt
aan de inrichting van 4 nieuwe
speelplekken: ‘Ook deze moeten
toegankelijk zijn voor b.v. ouders
in een rolstoel met een gezond
kind en gezonde moeders of vaders met een kind met een beperking’.
Nieuwe leden
Er vertrekt eind van het jaar een
aantal leden. Hans Voogt: ‘Ik ben
trots op onze rol en positie. Omdat we op 1 januari 2022 meteen
goed willen doorgaan gaan we nu
al op zoek naar geschikte kandidaten. En we hebben wel wat op ons
wensenlijstje staan: naast mensen
met bestuurlijke ervaring zoeken
we ook ervaringsdeskundigen,
zelf cliënt of naaste. Zij kunnen
namelijk als geen ander aangeven welke problemen zij ervaren.
Ook bijvoorbeeld mensen met een
migratieachtergrond. Praat met
ons mee, je bent van toegevoegde
waarde binnen onze adviesraad’.
Meer informatie en contactmogelijkheden over de adviesraad en
alle uitgebrachte adviezen staan
op de website: www.asddebilt.nl

Verkiezingen
Burgemeester Sjoerd Potters beantwoordt een aantal vragen van Donja
Hoevers (D66) over de Tweede Kamerverkiezingen. ‘De stembureaus
zijn inmiddels aangewezen en er is een mobiele stempost ingericht. Bij
de verpleeghuizen worden stemmen opgehaald en voor mensen boven de 70 is poststemmen mogelijk.’ Over veiligheid zegt hij dat alle
coronamaatregelen in acht zullen worden genomen. Er is een externe
projectleider ingehuurd om die veiligheid te kunnen waarborgen. De
voorbereidingen gaan voorspoedig zodat alle mogelijkheden die er zijn
veilig kunnen verlopen. Via de lokale media wordt ook alle informatie
gegeven. ‘Er volgt de komende weken nog een uitgebreide campagne.
Het lukte logistiek niet voor nieuwe kiezers een extra brief toe te voegen. Er zijn 900 aanmeldingen binnengekomen van vrijwilligers die op
korte termijn nader worden geïnformeerd en er zullen altijd voldoende
stembureauleden en vrijwilligers zijn.’
Tuinstraatkwartier
Martijn Koren (CDA) stelt vragen over het Tuinstraatkwartier in De
Bilt. ‘In de jaren 1948-1953 zijn hier 179 huurwoningen gebouwd. Na
een renovatie van de woningen in 1985 lijkt de SSW nu in te zetten
op nieuwbouw. Er is een participatietraject gestart om tot een door de
wijk gedragen plan voor vernieuwing te komen. In dit participatietraject worden tot nu toe alleen de bewoners van de huurhuizen betrokken
via de bewonerscommissie. Maar er zijn ook heel veel eigenaren van
koopwoningen in de wijk die direct de gevolgen van nieuwbouw gaan
ondervinden, maar niet worden betrokken bij de participatie.’ Wethouder Dolf Smolenaers zegt hiervan op de hoogte te zijn en dit in het bestuurlijk overleg met de SSW aangekaart te hebben. Er is aangedrongen
om ook de aanwonenden bij de plannen te betrekken. De SSW was van
plan dit afgelopen december te organiseren, maar dat is door de loc
down uitgesteld. Er staat nu een bewonersavond in maart gepland. ’Wij
organiseren de participatie niet, maar we hebben er stevig op aangedrongen en adviseren de SSW om het zo snel mogelijk te doen.’
Verkiezingsborden
Burgemeester Sjoerd Potters antwoordt op vragen van Beter De Bilt
over het plaatsen van verkiezingsborden. ‘Die hadden geplaatst moeten
worden toen er sneeuw en ijs was en het om technische redenen niet
ging. De borden worden op 23 februari geplaatst.’

Martijn Koren vraagt aandacht voor participatie in het Tuinstraatkwartier.
advertentie

HET JUISTE ADRES VOOR:
Ontwerp
Aanleg
Onderhoud
d op
Ook onderhou
sis!
ba
ts
en
m
abonne

Renovatie
Boomverzorging

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

De beste kwaliteit
van de op één na
beste slager!

Van Ginkel Landbouw- en tuinmachines is al sinds
1975 een begrip in de regio. Inmiddels zijn wij
uitgegroeid tot een bedrijf met een breed aanbod
aan tractoren, landbouw- en tuinmachines.

Ter versterking van ons team zijn we op zoek naar een enthousiaste

MONTEUR
Wij zoeken:
Een gedreven vakman voor wie elke machinereparatie een uitdaging is. Je hebt een klantgerichte mentaliteit en staat open voor nieuwe ontwikkelingen. Je hebt voldoende technische
kennis om zelfstandig te kunnen werken.

BIEFSTUK SCHNITZELS

Heerlijk gemarineerd en gekruid en super mals! Lekker
dun afgesneden voor u; ca. 125 gram per stuk!
Kort en fel bakken, ca. 2 x 1 minuut
100 gram

1,95

YAKITORI SATÉ

Gemarineerde kippendijen, hand geregen op onze
bekende stokjes, ca 75 gram per stuk....
Ca. 10 tot 12 minuten; in de oven op 150°C 100 gram

1,65

ITALIAANS BIEF ROLLETJE

Wij bieden:
Werken in een gezellig, enthousiast en gedreven team. Een uitdagende baan waarbij je veel
verantwoordelijkheid krijgt en ruimte voor eigen ontwikkeling. Daarnaast bieden wij een marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Dun mals bieflapje gevuld met Parmaham, rucola,
oude kaas, en geweldig gemarineerd!!
Ca. 8 minuten braden; zeer smaakvol!!
100 gram

1,75

BOEREN GEHAKT

Interesse?
Stuur je CV, onder vermelding van ‘Vacature monteur’ naar m.klein@lmbvanginkel.nl of bel / app
met Maarten Klein (06-83441153) voor meer informatie. Ben je nieuwsgierig geworden naar ons
bedrijf? Maak een afspraak en kom langs!

Dorpsweg 47b | 3738 CA Maartensdijk | 0346-212602 | 06-83441153 | www.lmbvanginkel.nl

Op veler verzoek! Heerlijk gekruid gehakt met grove
boeren soepgroente, eitje erdoor dus smullen maar!!
Lekker voor uw ovenschotel, soepballetjes.... 500 gram

4,95

GEGRILDE SPARE RIBS

Huis gemarineerde spare ribs, langzaam gegaard en
daarna krokant afgegrild, met speciale ovenzak erbij!
Ca. 25 tot 30 min. in de ovenzak op 150°C
100 gram

1,10

MINI KIP ROLLADE

Kleine één persoons gekruide mini kip rolladetjes;
gemaakt van malse kippendijen, worden niet droog!!
Ca. 25 tot 30 minuten op 150°C
500 gram
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 dit spannende en grappige verhaal ongetwijfeld ontdekken. Deel gemist? Kijk op www.vierklank.nl.

Moord op Dudok
door Julia van de Laan

LEN:
WARM AANBEVO
R TARTAAorRde pan
BLACK PEPr,PgeEma
rineerd: klaar vo
Pure biefstuk tartaa
URGERS en....
PORCHETgeThaAkt B
met salie, rozemarijn
Gekruid varkens

6,50

100 gram

1,65

3 stuks

3,75

Deel 5 Een ijselijke gil
Wat vooraf ging: Kees-Jan van der Meer, hoofdredacteur van de Heuvelkoerier, is in de plaatselijke
boekhandel bij een lezing over het belang van de architect Dudok voor Heuvellust. Het protestlied
van Ronnie en de Rolkoffers helpt niet om de verhitte gemoederen tot bedaren te brengen.
Maar dan lijkt boekhandelaar Wieke van Beek plotseling verdwenen...
'Ik ga wel even kijken,’ zei Maaike, een van de verkoopsters die vanavond assisteerde. ‘Wieke hoort
in de winkel, ik neem het werk in het magazijn wel van haar over.’ Binnen een minuut was Maaike
alweer terug. ‘Daar is ze niet.’ ‘Ze zal toch al niet naar huis zijn,’ opperde iemand. ‘Natuurlijk niet,
Wieke is altijd de laatste die vertrekt en als ze eerder naar huis moest, had ze dat zeker wel gezegd.’
Maaike was bijna verontwaardigd.
Enkele omstanders bemoeiden zich ermee, een glas witte wijn in de hand. Ineens klonk er een ijselijke gil, een snerpend geluid dat door merg en been ging. Ronnie en de Rolkoffers stopten abrupt
met hun oude rockmuziek, de gitaar bleef steken midden in een gierende uithaal.
Kunsthistorica Joke van Lunteren schrok op achter haar stapel boeken en liet haar vulpen uit haar
handen vallen. ‘Wat was dat voor geluid?’ ‘Een trein,’ probeerde Kees-Jan, ‘dat geluid hoor je hier
wel vaker als de trein remt op natte rails.’
‘Helemaal geen trein,’ bitste een oudere dame, die hij vaag van gezicht kende omdat ze bij iedere
lezing in de boekhandel aanwezig was. ‘Ik hoorde duidelijk iemand gillen.’
‘Ik ook,’ zei Joke van Lunteren, die dicht naast Kees-Jan kwam staan alsof hij haar zou kunnen beschermen. ‘Gebeurt dat hier vaker?’ ‘Iedere avond,’ probeerde hij te relativeren. ‘Een oude gewoonte
van dit dorp.’
‘Typisch een journalistengrapje,’ zei iemand. Het was Ronnie, de zanger van de band had zich inmiddels ook op de tafel met wijn gestort. Hij had in elke hand een limonadeglas met wijn, misschien was
er eentje voor een collega van de Rolkoffers, maar gezien zijn tempo van innemen kon het ook voor
hemzelf zijn. Kees-Jan keek gefascineerd toe hoe snel de zanger dronk, maar werd afgeleid door een
nieuwe gil.
‘Het lijkt wel of het gegil van het dak komt,’ meende Maaike. ‘Het dak? Welk dak?’
‘Het dak van het gebouw hiernaast, de boekhandel is maar een bijgebouw.’
‘Waarom zou het van het dak komen? Wat heeft iemand daar nu te zoeken?’ vroeg de oudere dame,
nu iets minder bits.
‘Misschien is het een vogel,’ opperde Joke van Lunteren. ‘Zitten hier soms uilen in de buurt?’
‘U weet duidelijk meer van architectuur dan van roofvogels. Heeft u wel eens een uil zo hard horen
gillen,’ mengde Ringbaard zich in het gesprek. ‘Maar waar maken jullie je eigenlijk zo druk over?’
‘Wieke is weg,’ antwoordde Maaike kortaf.
‘Nou, zij heeft mij anders tien minuten geleden nog groene thee gebracht omdat ik geen wijn drink
en jullie hier geen vers sinaasappelsap hebben.’ Kees-Jan kreeg zo langzamerhand de pest in. ‘Voor
verse jus moet je aan de overkant zijn, bij bistro Bankgeheim. En tien minuten geleden is niet nu. Nu
is Wieke weg!'
(Wordt vervolgd)

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

Maandag t/m vrijdag: 07.00u. - 18.00u. | Zaterdag: 07.00u. - 16.00u.
Kijk voor meer aanbiedingen in onze winkel.
Aanbiedingen geldig van maandag 22 februari t/m 27 zaterdag februari.
Zetfouten voorbehouden.

Online Mantelzorgcafé
over dementiezorg
Veel mensen krijgen te maken met dementie. Deze hersenaandoening
veroorzaakt onder andere geheugenproblemen en komt vaak voor. Voor
iedereen die meer wil weten over de zorg en ondersteuning voor mensen
met dementie en hun naasten in de gemeente De Bilt is er op woensdag 3
maart van 12.00 tot 13.00 uur een online Mantelzorgcafé.
Tijdens het Mantelzorgcafé wordt gekeken naar de weg die wordt afgelegd
door de familie vanaf het eerste moment dat er gedacht wordt aan mogelijke
dementie van een partner of ouder. Tijdens de bijeenkomst zullen verschillende specialisten u wegwijs maken in de wereld van dementiezorg. Miriam
van Aertsbergen, casemanager Dementie, vertelt op welke manier zij vanaf
het eerste vermoeden van dementie mensen kan ondersteunen. Welke keuzes
en mogelijkheden er zijn voor dagbesteding en opvang wordt toegelicht door
Jan Baars.
Thuis
De meeste mensen met dementie wonen thuis en krijgen zorg van hun partner of de kinderen. Consulenten van het Steunpunt Mantelzorg de Bilt geven
informatie over de hulp en ondersteuning die aan deze mantelzorgers wordt
geboden. Esther Otten, coördinator van het Netwerk Dementie De Bilt legt
uit hoe organisaties samenwerken om dementiezorg in onze gemeente goed
te regelen.
Online meedoen
Het mantelzorgcafé is online. Iedereen kan makkelijk en veilig thuis meedoen
met de laptop, tablet of computer. Aanmelden: e-mail mantelzorg@mensdebilt.nl of tel. 06 1307129. Wie hulp nodig heeft bij het online mee doen, kan
dat aangeven bij aanmelding.
(Marianne Houkamp)

De Vierklank
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In actie tegen windturbines
door Henk van de Bunt
Zaterdag 20 februari kwamen de inwoners van Hollandsche Rading en Maartensdijk in actie;
jong en oud kwamen samen onder het viaduct van Hollandsche Rading om gehoor
te geven aan de petitie geenmolensindebilt.petities.nl.
Deze petitie staat voor een tegengeluid voor de mogelijke plannen van de Gemeente De Bilt om
windturbines te plaatsen in door
een onderzoeksbureau aangegeven kansrijke gebieden.
Flyer
Een aantal uur is er actief geflyerd
en zijn er veel mensen aangesproken. Door het mooie weer waren
er veel mensen op de been en er
konden dan ook veel flyers uitgedeeld worden. Veel toehoorders

waren geschokt over de plannen
en er kon daardoor ook op veel
begrip gerekend worden. Het feit
dat de dorpen Hollandsche Rading en Maartensdijk ingesloten
zouden worden door aan de ene
kant de A27 en de andere kant de
windturbines stuit velen tegen de
borst, met name geluidshinder,
slagschaduw en de laagfrequente
trillingen van de windturbines.
Volgens de organisatoren is het
niet goed voor de natuur, dier en
mens.

Hoogte
In de afgelopen weken was er
al actief huis-aan-huis geflyerd.
Toch merkten alle helpende handjes dat nog veel inwoners van Hollandsche Rading en Maartensdijk
nog niet voldoende op de hoogte
waren van de mogelijke plannen.
De organisatoren vinden het dan
ook nog extra van belang de kansenkaart in te vullen op www.debilt.nl/zonenwindenergie. De mogelijkheid dit te doen bestaat nog
tot 25 februari.

24 februari 2021
Ingezonden mededeling

aProbar oogst veel
succes met online
wijnproeverijen!
aProbar in De Bilt importeert bijzondere wijnen. zowel voor de horeca
als voor de particuliere klant.
Nieuw: aProbar is onlangs gestart met online wijnproeverijen.
Geen saaie wijnproeverij waarin je kijkt naar een beeldscherm waarbij
een wijnkenner de ene na de andere wijn omschrijft. Nee, we beleven
sámen een gezellige, interactieve wijnproeverij met de persoonlijke
touch die we bij aProbar zo belangrijk vinden.
Samen gaan we op wijnreis. Steeds met 5 verschillende wijnen die je
vooraf bij aProbar afhaalt. Bezorgen kan natuurlijk ook.
We vergelijken met elkaar, wat proef jij er nou in? En wat herkent de
ander? Samen hebben we online een echte Wijnbeleving!
Meedoen? Bel of mail: 06-53636290 / info@aprobar.nl of kijk op de
website: www.aprobar.nl

Versmarkt in
Planetenbaan
Terwijl Geert Boorsma een flyer toelicht staan andere betrokken Hollandsche Radingers op een volgende
gesprekspartner te wachten.

Creatieve buurtbroedplaats
in Leyensetuin

Woensdag 17 februari opende in Het Winkelcentrum Planetenbaan
in Bilthoven, de versmarkt Freshplaza. De wijk was al sinds het
vertrek van de groentewinkel, de slager en de Lidl aangewezen op
andere winkelcentra.
De eigenaren Jawid en Jaser openden ‘s morgens vol trots hun winkeldeuren en de aanwezige klanten waren vol lof over het assortiment. Vanaf nu kunnen de wijkbewoners weer dicht bij huis een
groot deel van hun boodschappen doen: van verse groenten en fruit,
kruidenierswaren, vlees, vis, kip, noten tot aan schoonmaakmiddelen zijn er verkrijgbaar.			
(Betty van Wijhe)

Het voormalige politiebureau aan de Leyenseweg in Bilthoven fungeert het komende anderhalf jaar
als creatieve buurtbroedplaats onder de naam Buro Lou. Sinds augustus vorig jaar ontwikkelt
de Utrechtse atelierstichting DePlaatsmaker er werkruimtes voor kunstenaars en creatieve
ondernemers, maar ook buurtbewoners kunnen er, als corona weer over is,
terecht voor een kop koffie of een activiteit.
Kwartiermaker Marcel van der Velden selecteert de gebruikers, onderhoudt de contacten met de omgeving
en bewaakt de sfeer. ‘Er is een overduidelijke behoefte aan betaalbare
werkruimtes voor creatievelingen
om te mogen experimenteren,’ aldus
Marcel. Ongeveer veertig creatieve
ondernemers hebben er zich gevestigd, tot in de oude, maar geheel
intacte cellenblokken aan toe. Er is
een fietsenmaker, een pottenbakker,
een lampenmaker en zelfs een ambachtelijke bakker, waar iedereen
op bestelling ‘puur, heerlijk en bijna
magisch’ brood kan halen.
In de planning, na corona, staan
exposities, kinderworkshops, wijnproeverijen, kleine buurtmarkten,
filmvertoningen en theatervoorstellingen. Maar ook yoga, medi-

tatie en dans kunnen plaatsvinden
in de voormalige schietruimte van
het bureau, waar heel makkelijk
voldoende afstand gehouden kan
worden. ‘Wij willen van Buro Lou
de komende jaren een ontmoetingsplek maken waar iedereen welkom
is’. Zelfs over een skatebaan wordt
nagedacht.
Over anderhalf jaar zal Buro Lou
plaats maken voor de nieuwbouwwijk ‘Leyensetuin’, waarover momenteel druk overleg wordt gevoerd met de omwonenden en dat
hopelijk geïnspireerd wordt door
de creatieve aanwezigheid van de
kunstenaars in Buro Lou, dat met
zijn nieuwe, blauwwitte gevelschildering een aanwinst voor de buurt
is. Voorlopig dan.
Zelfs de gevel van Buro Lou is een
		
(Peter Schlamilch) aanwinst voor de buurt.

Wijkbewoners zijn blij dat Freshplaza een plek in het winkelcentrum
heeft gevonden.

We krijgen weer volop adviezen
wie we in maart moeten kiezen
kandidaten op straat
staan daarvoor paraat
en denken zo niet te verliezen
Guus Geebel

Limerick

Zes dagen per week bereikbaar!
Ook in dit nieuwe jaar staan wij voor u klaar. De winkel is zolang
de coronamaatregelen dit vragen gesloten maar dat betekent
niet dat wij niet bereikbaar zijn.
Thuisverkoop
Als uw koelkast, kookplaat of oven het begeeft, dan kunt u
niet wachten tot de winkels weer open zijn voor een nieuwe.
Dat begrijpen wij maar al te goed. Daarom zijn wij gewoon
bereikbaar. U kunt ons bellen, mailen, appen of via
de website met ons chatten via www.vinkwitgoed.nl.
Nu u niet naar ons kunt komen, komen wij graag naar
u toe. Het is mogelijk om ons bij u thuis uit te nodigen
voor een adviesgesprek en ons thuisverkoopservice.
Daarbij houden wij ons als vanzelfsprekend aan de
coronamaatregelen en veiligheidsvoorschriften
Net als in 2020 luisteren wij naar uw wensen. Onze
persoonlijke benadering vindt u niet alleen terug bij
de aanschaf van uw witgoedapparatuur.

Keukenrenovatie
Ook in ons keukenrenovatiewerk denken we graag met u mee
om uw droomkeuken te realiseren. Steeds meer mensen
vinden het niet duurzaam en wenselijk om hun oude keuken
eruit te breken en weg te gooien, om vervolgens een nieuwe
te kopen. Wij helpen u graag bij het kiezen van een nieuw
aanrechtblad, nieuwe fronten of nieuwe apparatuur, waarbij
u de regie in handen heeft.
Zes dagen per week staan wij voor u klaar om uw vragen
te beantwoorden en u de service te bieden waar u recht op
heeft. We hopen dat ook snel weer in de winkel te kunnen
doen.

Nw. Weteringseweg 34 - Groenekan // Tel. 06-54751296 // www.vanvliettuinservice.nl

DE SNEEUW IS WEG...
HET IS WEER PLANTTIJD!

Vele maten en soorten bomen en heesters, coniferen, taxus, laulier etc.
Taxus
30/40

€ 2,50

40/60

€ 5,25

60/80 t/m 200/250

Wij hebben voor u goede buxus-vervangers, b.v.:
-

ILEX
TAXUS
EUONYMUS
BEUKJES

- LIGUSTER
- CONIFEREN
- PORTUGESE
LAURIER

€ 6,50 t/m € 75,00

Coniferen Thuja Brabant
60/80

€ 3,75

80/100

€ 4,50

100/120

€ 6,50

120/140

€ 9,00

140/160

€ 12,00

180/200

€ 18,00

Laulier
80/100

Voor al uw tuinwerkzaamheden zoals:
- Advies
- Snoeien van bomen, hagen en planten/struiken
- Weghalen van bomen
- Inplanten en verplanten
- Straatwerk
- Houten werken (bijv. schutting, blokhut, speeltoestellen, overkapping)
Loof-, sier-, fruit-, notenbomen zoals:
Carpinus, rode of groen, Beuken, Gouden regen, Prunus sierkersen, Rode
esdoorn, Plataan ook in leivorm, Linde ook in leivorm, Hulst en Berken
Appel, peren, pruimen, noten en krentenbomen
Diverse maten en prijzen, vanaf 3-jarig tot 15-jarig, 2½ tot 7 meter hoog.
Ook uitzoeken en reserveren van bomen en struiken/planten etc. in overleg
bezorgen en eventueel inplanten op een gewenste datum tot april 2021.
Alles is bespreekbaar!

€ 6,50

100/120

€ 8,00

120/140

€ 12,50

140/160

€ 18,00

Beukenhaag
40/60

€ 0,75

60/80

€ 1,20

Rode beuken
60/80

€ 1,50

Liguster
40/60

Gedroogde mestkorrels
Bemeste tuinaarde
Potgrond

€ 1,00

25 kg

€ 15,00

3 voor € 40,00

40 L

€ 2,25

5 voor € 10,00
3 voor € 10,00

40 L

€ 3,75

Culterra mestkorrel

10 kg

€ 12,50

Culterra mestkorrel

25 kg

€ 28,50

OOK GROTE MATEN 3 - 4 - 5 METER HOOG EN MEER... KOMT DAT ZIEN!
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Over wonen en de rode contouren
door Henk van de Bunt
Een Bewonerscollectief uit Maartensdijk denkt voor het bouwen van woningen in Maartensdijk
voldoende plekken te hebben gevonden waar het volgens deze inwoners kan: ‘Er is in
Maartensdijk en Hollandsche Rading plek voor 216 woningen, vrijwel
allemaal binnen de bebouwde kom’.
Dit is één van de 55 adviezen, die
zijn ingediend over de woonopgave in De Bilt. Ook is meer dan
1400 keer gereageerd op de kansenkaart. Wethouder Dolf Smolenaers is opgetogen: ‘Een enorme
opbrengst: van verfrissende ideeën
tot doorwrochte plannen. Het laat
een constructieve houding zien van
de inwoners van De Bilt: oplossingsgericht en bereid om mee te
denken’.
Dorps
Het bewonerscollectief denkt dat
hun plan de gemeente serieuze
opties biedt om niet of nauwelijks
te hoeven bouwen buiten de rode
contouren; het plan is gebaseerd
op de pijlers dorpsvernieuwing,
dorpsverdichting en dorpsbehoud.
Door creatief om te gaan met beschikbare ruimte komt men aan 216
woningen. Bouwen zou kunnen op
bestaande gebouwen, op het vervallen bedrijventerrein (Industrieweg),
extra woonlagen op De Vierstee, op
Dijckstate en het daarnaast gelegen voormalige kassencomplex en
nieuwbouw aan de Tolakkerweg en
achter de Adrie Piecklaan in Hollandsche Rading.
Contouren
Het mogelijk bouwen buiten de
rode contouren en het uitblijven
van informatie daarover wordt als
stoorzender ervaren in het beïnvloeden alle vormen van inspraak,
overleg en voortgang rondom de
speurtocht naar geschikte locaties
in de gemeente De Bilt. Hierbij
wordt een contingent van plm. 200
woningen toegedacht aan Maartensdijk. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft in een
brief van 16 oktober 2020 aan de
Provincie duidelijk gemaakt naarstig op zoek te zijn naar ruimte voor
nieuwbouw en daarbij deze te zoeken zowel binnen als buiten de rode
contouren: ‘Binnen de rode contouren zetten wij in op transformatie
van bedrijventerreinen en detailhandel-locaties naar gemengde milieus met een intensief programma
en een substantieel aandeel wonen

en ontwikkelen van wonen rond
knooppunt Bilthoven (bij station
Bilthoven). Buiten de rode contouren zetten wij in op nieuwbouw
rond Maartensdijk. Ook maken wij
graag gebruik van de ruimte, die
de ontwerp-omgevingsverordening
verstedelijking ten oosten van de
A27 voorziet voor verstedelijking.
Uit oogpunt van natuur en landschap is dit binnen de gemeente De
Bilt de meest logische en derhalve
meest gewenste uitbreidingslocatie
buiten de rode contouren’.
Provincie
De Provincie bereidt het regionale
programma ‘wonen’ voor in samenwerking met de woningmarktregio
U16 en heeft de gemeenten uitgenodigd om locaties hiervoor voor te
dragen. De locaties, die passen bin-

omdat deze immers nog niet vaststaat. Wij moeten heel voorzichtig
zijn en niet te snel concrete locaties benoemen, omdat dat grondspeculatie in de hand werkt. Dat
is schadelijk voor het bouwen van
betaalbare woningen, waar ook in
Maartensdijk veel behoefte aan is.
Dit traject gaat dus niet over een Naast de herontwikkeling van het voormalige kassencomplex aan het
nacht ijs’.
Maertensplein denkt men ook aan meer bouwlagen op Dijckstate.
Redactieteam
Nu alle adviezen binnen zijn, gaat
een redactieteam van inwoners
al die informatie samenbrengen.
Op een eerlijke en inzichtelijke
wijze ordenen zij alle inbreng tot
een goed onderbouwd advies aan
de gemeenteraad. Gaat het daarbij
ook over het eventueel bouwen
buiten de rode contouren? Wethouder Dolf Smolenaers: ’Er is

Inwonerpanel
Veel inwoners dachten al eerder
mee over het woningbouwvraagstuk. In september beantwoordden
ruim 700 deelnemers aan het inwonerpanel vragen over wonen in De
Bilt, waarvan 81% het realiseren
van woningen in de gemeente een
belangrijke opgave in de komende
jaren vindt, omdat er veel mensen
op zoek zijn naar woonruimte, dat
het belangrijk is dat jongeren in de
gemeente kunnen (blijven) wonen
en dat er voor elk inkomen en elk

huishouden een huis beschikbaar is.
De groep inwoners die het realiseren van woningen een belangrijke
opgave van de gemeente vinden,
missen met name betaalbare koopen huurwoningen. De meerderheid
van de inwoners geeft aan dat het
herinrichten van locaties met andere bestemmingen (bijv. bedrijfslocaties) en het makkelijker maken
van het splitsen van grote kavels
kansen zijn voor (nieuwe of meer)
woningbouw in de gemeente.

Inwoners van
Hollandsche Rading
werken aan woonvisie
door Rob Klaassen

Op het industrieterrein aan de Industrieweg is mogelijk ruimte voor 40
woningen, die kunnen aansluiten op de bestaande bebouwing.
nen het huidige provinciale ruimtelijke kader van de Structuurvisie en de Provinciale Verordening
wordt volledig genomen; locaties,
die niet passen binnen het huidige
provinciale ruimtelijke kader, onderwerpt de provincie aan een pretoets. Wethouder Dolf Smolenaers
‘Wij hebben het gebied rondom
Maartensdijk buiten de rode contouren voor een pre-toets aan de
provincie aangeboden, zonder een
specifieke locatie te benoemen,

een gemeenteraadsopdracht gegeven aan het College om buiten de
contouren te bouwen bij Maartensdijk, dat voeren we uit. Dit participatieproces is lang niet het enige
wat we als gemeente doen om de
woningbouw te versnellen. Wij
stellen tegenwoordig ook eisen
aan projectontwikkelaars (bouwen
30% sociaal en 10-20% midden
huur op onze eigen grond) en zetten al sinds 2019 in op het bouwen
buiten de contour bij Maartensdijk. De woningnood is hoog, en
we kunnen het ons niet veroorloven om op onze handen te gaan zitten. Het is al mogelijk om ook bij
het lopende proces ‘samen werken
aan wonen’ dat inwoners over bouwen buiten de contouren ideeën en
wensen meegeven. Wij hebben
indicatief bij de Provincie en de
regio het aantal van 200 woningen
genoemd, maar bouwen buiten de
rode contouren is altijd een proces
van jaren. Pas wanneer we duidelijkheid hebben van de provincie
dat deze locatie kansrijk is, wordt
de planvorming gestart. Ook bij dit
proces gaat natuurlijk participatie
plaatsvinden. We hebben op dit
moment een grote achterstand en
het woningtekort is in de afgelopen jaren alleen maar toegenomen.
Een mogelijke locatie in Hollandsche Rading gelegen ten oosten van de Iedereen die het nieuws volgt ziet
A27 tussen het Oostveense Pad en de meest oostelijke bebouwing aan de de grote problemen op de woningAdrie Piecklaan.
markt’.

De afgelopen maanden heeft een bewonersgroep van Hollandsche
Rading hard gewerkt om een ontwerp-woonvisie te maken. Er is
veel vergaderd en overlegd met de gebiedsmakelaar van de gemeente. Binnenkort krijgen alle inwoners een brochure in de bus
met de ontwerpvisie. Iedereen wordt uitgenodigd om mee te werken aan de definitieve woonvisie.
Om woningbouwlocaties te vinden besloot het gemeentebestuur inwoners van de diverse kernen zelf te vragen om met voorstellen te komen.
De gemeente bracht daarvoor een Kansenkaart uit, waarop woningbouwlocaties konden worden aangegeven; locaties waarvan de gemeente zelf
dacht dat die kansrijk waren. In de diverse kernen werden inwoners opgeroepen zich aan te melden om in samenwerking met de gebiedsmakelaar
de gemeente te ondersteunen in het proces. Hieruit is de bewonersgroep
‘samen werken aan wonen Hollandsche Rading’ ontstaan. We spraken
met twee leden van de bewonersgroep: Marina Laméris en Kees van Rossenberg.
Risico’s
De gemeente ziet de Kansenkaart als een vooruitstrevende vorm van
‘participatie’; de bewonersgroep ziet serieuze risico’s. Kees: ‘Eigenlijk
begint de gemeente aan het eind van het proces van een woonvisie, namelijk bij het aanwijzen van locaties in plaats van bij een woonvisie. Wij
vinden het echt zeer risicovol om zonder gemeenschappelijk gedragen
beeld over de toekomst van ons dorp de locatiediscussie te starten. Er is
geen duidelijk beeld van het woonvraagstuk. Op de Kansenkaart worden
voorstellen gedaan om te beslissen over de nabije omgeving van anderen.
Dit geeft onderlinge wrevel en stress. Precies wat in het vorige proces,
toen de gemeente zelf locaties aanwees, gebeurde en wat men nu juist
wilde voorkomen. Net zoals het voorstel dat één van de bewonerscollectieven uit Maartensdijk heeft ingediend om te gaan bouwen in Hollandsche Rading. Dat werkt zo niet. Zo’n kansenkaart lokt speculatie uit.
Grondprijzen van de beschikbare grond zijn dan inmiddels al flink verhoogd, er wordt druk gehandeld met grond. Kansen voor sociale bouw,
juist voor jongeren en senioren, nemen af door dit soort speculaties’.
Anders
De bewonersgroep heeft daarom een ander proces voorgesteld aan het
gemeentebestuur; de groep pleit hierin voor een goed participatieproject,
waarin iedereen mee kan praten over de toekomst van het dorp. Marina:
‘We zijn begonnen met het benoemen van de belangrijkste waarden en
kwaliteiten van ons dorp. Wat mag zeker niet verloren gaan, ook al komen er huizen bij?
Lees verder op pagina 12

Vervolg van pagina 11 Kernwaarden
Marina: ‘We hebben de belangHet liefst hadden we geen woon- rijkste waarden en kwaliteiten
visie gemaakt, maar een echte van ons dorp op een rij gezet en
dorpsvisie. Daar spelen ook an- hebben die in één zin samengedere vraagstukken in mee, zoals vat: Hollandsche Rading is een
energietransitie. Eigenlijk kun je woondorp in de natuur; weiland
geen woonvisie maken zonder en bos zijn onze achtertuin. Heel
eerst een totale visie op het dorp. veel dorpen zijn natuurlijk omVisie klinkt heel zwaar en abstract, ringd door bos en weide, maar
maar het zijn gewoon kaders met wat bijzonder is aan ons dorp is,
spelregels over hoe je met je dorp dat heel veel woningen aan bos
om wilt gaan. Vervolgens hebben en wei grenzen en daarop uitkijwe met elkaar gesproken welke ken. En we zijn echt een woonslimme oplossingen we kunnen dorp, we hebben hier niet eens
bedenken om te voorzien in de winkels. Alle generaties wonen
woonbehoefte zonder dat het dorp hier naast en met elkaar. Er is
wordt aangetast. Dit blijkt heel veel groen, zelfs op de drukke
goed te kunnen. Er hoeven daar- Tolakkerweg, waar twee grote
voor geen weilanden of plantsoe- plantsoenen zijn waar kinderen
nen bebouwd te worden. We roe- veilig kunnen spelen. Het dorp
pen op tot meer creativiteit en om bestaat uit eengezinswoningen,
meer veelzijdige oplossingen van er zijn geen grote appartementencomplexen en de huizen
woonvraagstukken.

Een plantsoen in Hollandsche Rading met veilige kinderspeelplaats.

zijn niet hoger dan een begane
grond, verdieping en kap. Dat
zijn zaken die we belangrijk
vinden. De waarden uit de concept-woonvisie zijn samengevat:
Groen/landschap/natuur, Weiland en bos zijn onze achtertuin,
Kleinschaligheid, Grote sociale
cohesie/betrokkenheid, Ruimte
en uitzicht, Rust, Aangename
straatbeelden en goede OVbereikbaarheid. In de ontwerpwoonvisie zijn deze waarden en
wat we ermee bedoelen verder
uitgewerkt. Ze staan in de brochure die iedereen krijgt en iedereen wordt uitgenodigd om ze
aan te vullen en te verbeteren’.
Brochure
Intussen heeft de bewonersgroep
meer tijd gevraagd aan de ge- Woondorp; weiland en bos in de achtertuin.
meente om de woonvisie af te
stemmen met de inwoners. Het resultaat zal als advies worden aange- grondig te evalueren. Kees: ‘Partiboden aan het gemeentebestuur. Kees: cipatie start thans aan het eind van
‘We verzoeken om onze voorstellen het proces, wanneer belangrijke
mee te nemen als toetsingskader voor afwegingen en keuzen al gemaakt
de voorstellen op de Kansenkaart. zijn. Inwoners hebben een grote kenVan diverse partijen hebben we al nisachterstand ten opzichte van de
positieve reacties gehad. We zien ver- gemeente en mogen nog wat ‘plekgelijkbare adviezen vanuit de andere jes aanwijzen’, zoals bij de zon- en
kernen. Ook in andere kernen klinkt windvraagstukken het geval is. Dit
de roep om dorpsvisies te maken en alles maakt de kloof met de gemeenom daar van uit, in samenhang met te groter en tegelijkertijd verkleint
andere grote opgaven (evt. locaties het de kans op een succesvolle savoor windmolens en zonneweiden) menwerking. Het kiezen voor het
verder aan woonvraagstukken te wer- werken met Kansenkaarten werkt
ken’. Eind maart zal de bewoners- bovendien speculatie in de hand. Eén
groep een definitieve woonvisie aan voordeel kent het huidige proces wel,
namelijk dat inwoners en kernen elde gemeente aanbieden.
kaar steeds beter weten te vinden. De
eerste kleine kernencoalities vormen
Samenwerken
De bewonersgroep roept ook op het zich inmiddels’.
gemeentelijk proces van participatie

AAN DE LEERLINGEN VAN GROEP 8
Wat jammer dat je niet op bezoek kon gaan bij een school voor voortgezet onderwijs: we
zijn nog steeds gesloten door corona. Geen open dag, geen proeflesjes. We hopen dat je
wel onze onlineactiviteiten hebt opgezocht. Zo kon je de sfeer op de verschillende scholen toch proeven. Maar je gaat volgend jaar natuurlijk wel naar de brugklas. Wij beloven
je dat we echt ons best voor je gaan doen. We willen allemaal dat je je snel thuis zult
voelen op je nieuwe school. Natuurlijk mag je ons bellen of mailen als je vragen
hebt. Op onze websites vind je onze mailadressen en telefoonnummers.
Natuurlijk zullen we ook goed contact hebben met je meester of juf.

Wij wensen jou -en je ouders- veel succes met je
keuze en wij zien er naar uit je snel in het
echt te ontmoeten.

Een hartelijke groet van alle medewerkers van:
Aeres VMBO Maartensdijk
Beukenrode Onderwijs
Christelijk College Zeist
Christelijk Lyceum Zeist
Het Nieuwe Lyceum
Jordan Montessori Lyceum Utrecht
K.S.G. De Breul
Mavo Doorn

Openbaar Lyceum Zeist
Openbaar VMBO en Mavo Zeist
Revius Lyceum Doorn
Revius Lyceum Wijk bij Duurstede
Seyster College
Stichtse Vrije School Zeist
Vakcollege Maarsbergen
Werkplaats Kindergemeenschap
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Tussen Verkade en Verkondiging
Bilthoven-Centrum is bijna klaar voor de toekomst. De officiële opening van het nieuwe
centrum wordt verwacht in mei 2021. Tot dan wordt de laatste hand gelegd aan de
volledige herinrichting van Vinkenplein en Vinkenlaan. Ook de Julianalaan
is in de laatste jaren op de schop gegaan.
Waar deed Bilthoven boodschappen, ver voordat de Kwinkelier
werd geopend en de groenteboer
en de slager nog waren gevestigd
naast de kruidenier? Het Online
Museum - in de persoon van redacteur Veroniek Clerx - zoekt de weg
terug en werkt aan een rondleiding. Deze keer aandacht voor de
Verkadewinkel aan de Julianalaan
die zich rond en na de oorlogsjaren
in de vorige eeuw ontwikkelde tot
een middenstandskwartier.
Verkade
In 2018 vierde de Julianaschool in
Bilthoven het 100-jarig bestaan.
Henk Veldhuizen (1938), meldde
zich voor de reünie met een broer
en een zus. Henk, het derde kind
van zeven, was leerling geweest
in de jaren ’40 en ’50. Zijn vader
Aart Veldhuizen was in die periode
voorzitter van het schoolbestuur.
Tussen 1936 en 1962 dreef Aart de
Verkadewinkel aan de Julianalaan.
Vanaf 1962 deed het verschijnsel
supermarkt zijn intrede en nam het
product Verkade op in het grote assortiment. Dat was voor Veldhuizen sr. het signaal om de winkel
te sluiten. Zoon Henk was al niet
voor Verkade in de weg gelegd.
Hij wilde liever predikant worden.
Veldhuizen
Aart Cornelis Veldhuizen (1910)
was de jongste in een gezin van
drie zonen. Hij bezocht de lagere
school in Lage Vuursche en werd
kruideniersknecht op 12-jarige
leeftijd. Op zijn 20e begon hij van
huis uit een handel in kruidenierswaren, met name artikelen van
Verkade. Hij trouwde in 1934 en
twee jaar later opende hij op Julianalaan 6 in Bilthoven een ‘Speciaalzaak in Verkade’s artikelen’.
Daar werd zoon Henk geboren.
Enige verhuizingen later betrok
het gezin een groot winkelpand
met ruime woning op Julianalaan
57, de eerste van drie ruime winkel- en woonpanden, tegenover
de Julianakerk/Centrumkerk: ‘De
zaken gingen aanvankelijk goed’,
vertelt Henk. ‘We hadden een winkelmeisje en een hulp in de huishouding. Vaak was de winkel zo
druk, dat ook mijn moeder moest
inspringen. In de oorlogsjaren was
het niet zo best. De aanvoer liep
steeds verder terug en we waren

zelfs anderhalf jaar gesloten. Ik
vraag me nu nog wel eens af hoe
mijn ouders het financieel gered
hebben met (toen nog) vijf kinderen. In die tijd trokken we, samen
met onze hulp, in bij mijn opoe
in Maartensdijk. Piepklein huisje
maar wel warm en gezellig’.
Zwembad
‘Ik kan me de bombardementen
nog goed herinneren. Er vielen
brandbommen op een villa achter
ons huis, waar Duitsers gehuisvest
waren. We stonden er op ons balkon naar te kijken. Raak! riep mijn
vader. Toen vliegveld Soesterberg
werd gebombardeerd was het een
heel warme dag. De Engelse vliegtuigen kwamen laag over. De badgasten van het nabijgelegen openluchtbad klommen in paniek over
de omheining en haalden hun huid
open. Ze kwam bij ons in badpak
binnen om zich te laten verbinden. Mijn speelkameraadje was de
zoon van de tandarts Van Andel.
We speelden vooral in het bos bij
het Zwarte Wegje en het spoorlijn-

lag zijn roeping niet; ‘Ik kon goed
leren, zou ik dan de rest van mijn
leven winkelier willen zijn’?
Predikant
Het antwoord was nee, en Henk
ging als 17-jarige naar het avondgymnasium in Utrecht. Vier avonden per week en naast zijn werk
in de winkel: ‘Dat was zwaar. Ik
moest overdag mijn bezorgrondes Aart Veldhuizen in de winkel aan de Julianalaan 57. (foto Hist. Kring De Bilt)
maken. Eerst met de bakfiets en later per auto. Vaak moest ik om elf
uur ’s avonds nog aan mijn huiswerk beginnen. Vervolgens ging
ik in Utrecht Theologie studeren, U10-gemeenten verlengen de samenwerking met Economic Board
want ik had het verlangen om pre- Utrecht (EBU) en Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM)
dikant te worden. Daar was trou- Utrecht Region. Ook in coronatijd blijkt deze samenwerking waarwens een groot tekort aan in die ja- devol voor ondernemers in regio Utrecht.
ren. De Dorpskerk (De Bilt) en de
Zuiderkapel (Bilthoven) hebben U10 is een lichtvoetig netwerk. Hierin werken de gemeenten Bunhet zelfs drie jaar zonder predikant nik, De Bilt, Houten, IJsselstein, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht,
moeten doen’.
Utrechtse Heuvelrug, Vijfheerenlanden, Wijk bij Duurstede, Woerden
en Zeist samen, omdat ze zich voor een gezamenlijke koers en grote
Villa Silvosa
maatschappelijke opgaven gesteld zien.
‘In 1962 ben ik getrouwd en ver- Allerlei maatschappelijke opgaven vragen om een aanpak die gemeenliet de winkel. Mijn vader stopte tegrens-overstijgend is. Mensen zijn graag in de Utrechtse omgeving,
er toen ook direct mee’. Na de waar de stad én het groen altijd makkelijk te bereiken zijn en waar een
verkoop van de winkel verhuisde mooi aanbod van werk en een diversiteit in cultuur is. In het samenwerkingsverband U10 dragen twaalf Utrechtse gemeenten zorg voor het
behoud en verdere versterking van de kwaliteiten van de regio.

Steun voor ondernemers

Ondersteunen
Gemeenten zijn bereid ondernemers te ondersteunen. Vanuit die bereidheid zet U10 deze samenwerking met EBU/ROM voort tot en met
2024. EBU/ROM voert een aantal specialistische taken uit. Onderdeel
EBU zorgt onder meer voor de lobby naar Den Haag en versterking
van het netwerk tussen bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen en
overheden. Ook helpt EBU ondernemers met business development
en handelsbevordering met het buitenland. De ROM-organisatie biedt
uitvoeringskracht en ondersteuning aan vooral innovatieve starters en
scale-ups bij bedrijfseconomische vragen.

Silvosa aan de Prins Bernhardlaan (1) te Bilthoven. [foto Henk van de Bunt]
tje naar Zeist. Tandarts Van Andel
woonde vlakbij de Magneet. Is dat
gebouw er nog?’ Vader Aart Veldhuizen was behalve winkelier en
schoolbestuurder ook nog diaken
van de Hervormde gemeente De
Bilt-Bilthoven. Zodoende was hij
verbonden aan de Dorpskerk in De
Bilt en de Zuiderkapel in Bilthoven.
Zoon Henk kwam van de Mulo en
ging in de zaak werken. Maar daar

de familie Veldhuizen naar Harderwijk en weer later naar Putten. Vader Aart was hartpatiënt en
overleed op 7 december 1970 op
60-jarige leeftijd. Zoon Henk en
zijn vrouw bleven in Bilthoven
en samen beheerden ze gedurende vier jaar de Villa Silvosa, het
conferentieoord van de Hervormd
Gereformeerde Jeugdbond in de
bocht van de Prins Bernhardlaan:
‘Een studieloon was er nog niet
en er moest toch geld worden
verdiend. Mijn vrouw heeft in die
jaren voor 4500 mensen gekookt.
Het ging allemaal prima. Het leven
was toen zoveel eenvoudiger en
goedkoper dan vandaag de dag. We
hebben trouwens veel plezier beleefd met de jongeren’. Henk werd
in 1968 voor het eerst beroepen: de
hervormde gemeente van Lopik.
Daarna volgden Wapenveld (1972),
Alblasserdam (1977), RotterdamHillegersberg (1984), Zoetermeer
(1991) en Huizen (1996). Ds. Veldhuizen ging in 2001 met emeritaat.
Het echtpaar Veldhuizen woont in
V.l.n.r. broer Cok Veldhuizen en zus Antje Veldhuizen vergezelden Henk Wapenveld, heeft vier kinderen en
[HvdB]
Veldhuizen naar de reünie in Bilthoven van hun oude school; allen twaalf kleinkinderen.
behorend tot de groep van 1918 tot 1975. [foto Henk van de Bunt]

Betekenis
‘Samenwerken is meer dan ooit relevant; in de netwerksamenleving
is iedere organisatie aangewezen op slimme partnerschappen. Om de
potentie van de regio volledig te kunnen benutten is onderling vertrouwen, gelijkwaardigheid en commitment binnen het netwerk van overheden, bedrijfsleven en kennisinstituten (triple helix) van essentieel
belang. Uitgangspunten hierbij zijn dat taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden steeds meer plaatsmaken voor verkennen, ontdekken
en co-creëren. De vraag is niet ‘Wie gaat waarover en wie doet mee?’
maar ‘Wat is de opgave en wie is van betekenis voor de oplossing?’,
zeggen Madeleine Bakker-Smit en Maarten van Dijk, wethouders economie uit resp. De Bilt en Stichtse Vecht, vanuit de U10-samenwerking
met EBU/ROM.
EBU/ROM
De EBU/ROM adviseert en helpt bedrijven met investeren en exporteren. Samen met bedrijven, kennisinstellingen, clusterorganisaties, incubators, financiers, provincie en gemeenten werkt de EBU/ROM aan een
[HvdB]
slimmere, gezondere en groenere regio.		

Economiewethouder Madeleine Bakker bezoekt ook regelmatig het
Maartensdijkse Maertensplein. [foto Henk van de Bunt]

De Vierklank

Nootjes
Te koop aangeboden
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netjes uit. €17,50. Tel. 0346243758
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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.

Personeel gevraagd Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages etc.

2 Boeken van Bernlef
publ. geheim en geleende Fitte vutters en AOW-ers
levens. Samen €1,-. Tel. gezocht als invalkrachten
voor het huis-aan-huis ver06-14040516
spreiden van De Vierklank.
8 Boeken van Godfried Een gezond en gezellig
Bomans samen €4,-. Tel. rondje buiten op woensdag
06-14040516
op een tijdstip dat ú schikt.
Kijk op kerken van Henk Ook meehelpen de best geleNieuwenkamp €1,-. Tel. zen krant van De Bilt nóg
beter te verspreiden? Bel
06-14040516
0346 211992.
Diverse bridge boeken
en Cd-roms: Van start tot Op zoek naar een leuke
finish van de bekende Berry BIJBAAN naast school of
Westra en speel bridge van studie? Wij zijn op zoek naar
Mike Lawrence van €27,50 extra hulp in ons magazijn
nu €3,- p.s. 5 voor €10,-. Tel. voor de donderdag en de
vrijdag. Heb jij nog tijd over
06-41367588
en ben je geïnteresseerd?
Samsonite koffer in prima Stuur ons een e-mail of
staat donkerblauw canvas bel ons 030-2761420. VCE
met wieltjes en uittrek- techniek B.V., P.C. Staalweg
baar handvat €25,-. Tel. 94, 3721T TJ, Bilthoven
06-16613197
info@vcetechniek.com
Schaatsen lage noren merk TUINHULP 4 uur in 2
Viking maat 40, in goede weken. Groenekan. Tel.
staat €20,-. Tel. 06-44600230 0649647724
Schaatsen lage noren maat HOLLANDSCHE RADING
39, gratis af te halen. Tel. welke jongen kan ons hel06- 44600230
pen de tuin voorjaarsklaar te
Een prachtig mooi nieuw maken? Diverse werkzaamboek (hardcover) over (De heden. 06-12217408
Bevrijding) van Julian Personeel aangeboden
Thompson. Dit is een speciale herdenkingseditie met TUINMAN heeft nog tijd.
unieke uitneembare memo- Voor al uw snoeiwerk, fatrabilia van €70.- voor € soeneren, voorjaarsbeurt,
30.-. Ton tel. 06-41367588 bestraten enz. Alles is
bespreekbaar. Altijd vrijGratis af te halen 100 zwarte
blijvende prijsopgave. Tel.
oud-hollandse dakpannen.
06-50660689 www.hoereeTel nr: 06-12864396
tuinen.nl
Grote doos kampeerspullen
Ervaren SCHILDER biedt
bekers borden nieuw bestek
zich aan voor al uw binnen
pannetjes goede koekenpan
schilderwerk met een mooie
en vele andere accessoires.
winterkorting bel voor meer
€35,-. Tel.0346-213501
informatie: Raymond Altena
Samsung lcd TV le26r51bx/ 06-21587684
xec. Schermgrootte 26
Diversen
inch(=66 cm). Ca 10 jaar
oud. Werkt goed. Afst.bed. Oud ijzer- en metaalafval
ontbreekt. €15,-. Ophalen in COCK ROSE- Maartensdijk.
De Bilt.Tel: 06-42899812
Tel. 06-54967985
2 boeken: "Het buiten van Gedumpt in de struiken in
Wijk " €15,- "Groet uit Maartensdijk: Een grijsDe Bilt en Bilthoven" €15,- blauwe meisjes/damesfiets
Beide boeken in nieuwstaat. met bagagerek voorop, merk
Ophalen in De Bilt. Tel:06- Popal, met bruin zadel. Op
42899812
achterspatbord een sticker
Salontafel 140x70 lichteiken van Fietsshop Driebergen.
€50,- evt. ook bijpassende Bel voor info 0611291353.
hoektafel 70x70 €35,-. Tel. DE VIERKLANK ZOEKT
030-2210463
BEZORGERS voor diverse
Rekje voor plantjes voor de wijken in De Bilt, Bilthoven
schutting. 1 meter lang €10,- en Groenekan. Werken in de
buitenlucht, tijd overhouden
. Tel. 0346-243758
voor andere dingen, lekker
Boek over snoek van klein bewegen en dankbaar werk
tot groot. Iets voor de visser doen? Meld je aan of bel/
€7,50. Tel. 0346-243758
mail voor meer informatie
via 0346211992 of info@
vierklank.nl

• Nieuws
• Agenda
• Informatie
Analoog kanaal 45 / digitaal kanaal 43 / www.regiotvdebilt.nl

Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor
auto’s en (brom)fietsen etc. Kringloop midden Nederland.
Tel. 06- 50897262

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.)

Mooie vakantiebungalow WIFI
Rust, ruimte en fijne wandelstreek.
Goede fietsomgeving (huur fietsen)
Hier geniet u van een fijne vakantie.
www.twentehuisjes.nl
familie.meinders@yahoo.com
Denekamp 0541-626578/06-3960966

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

Pedicure, vakkundig, komt aan huis
kalknagels, eeltpitten, ingegroeide nagels likdoorns, genezende behandeling, ook behandeling van kindervoetjes, aanmeten
steunzolen, 0648566394
Blijf niet tobben!!

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

❏	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.)

Tuinvreugde is de ecologische hovenier. Voor onderhoud,
ontwerp, aanleg of advies kijkt u op www.tuinvreugde.nl,
voor een gratis kennismaking belt u Marcel: 06 21290891

Uitvaart per
motor met zijspan

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
Woensdag 17 februari werd oud-Maartensdijker
Albert van Egdom in zijn geboorteplaats Westbroek
begraven. Op zijn verzoek en met instemming van
zijn nabestaanden was vriend Koos Smits bereid
gevonden hem vanuit zijn laatste woonplaats
Hilversum op de motor met zijspan naar zijn laatste
rustplaats te rijden. [foto Henk van de Bunt]

Groenekan
Maartensdijk
Westbroek
E-mail

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

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

Op ’t bankje
Dat scheelt een dikke jas. Nog maar kortgeleden moest ik me voor
de dagelijkse wandeling flink inpakken. Nu ben ik blij dat ik altijd
een makkelijk opvouwbaar tasje bij me heb waarin ik mijn trui kwijt
kan, want die heb ik onderweg uitgedaan. Dat werd me een beetje te
warm. Gelukkig dient de lente zich aan en de eerste bloempjes zijn
al boven de grond. Mensen zonder mondkapje zien er ook veel vrolijker uit. Als ik zie hoe energiek de mensen die ik tegenkom rondstappen, hebben die geen last van voorjaarsmoeheid. Op het bankje
zit een wat oudere vrouw met haar gezicht naar de zon gekeerd en
de ogen dicht. Als ik aan de andere kant ga zitten opent ze haar ogen
en knikt vriendelijk. ‘Wat een heerlijk weer hebben we vandaag hè’,
zegt ze. ‘Ik sla nu even wat vitamine D op want ik heb het gevoel
of ik uit een winterslaap kom en weer van het leven kan genieten.’
Ik zeg dat ik ook van het weer geniet. ‘Het is sowieso een heerlijke
dag voor mij’, gaat ze verder. ‘Ik was net bij een vroegere vriendin
van mijn moeder. Ze is 93 en ik heb haar de afgelopen maanden alleen telefonisch gesproken want ze wilde sinds corona niemand op
bezoek hebben. Ze is inmiddels gevaccineerd en daarom mocht ik
nu even bij haar langskomen. Ik had een cake voor haar gebakken
waar ze heel blij mee was en we hebben gezellig bijgekletst.’ De
vrouw kijkt enige tijd ontspannen voor zich uit, maar dan wil ze
toch nog wat meer kwijt. ‘Ik noemde haar altijd tante Nel, maar een
paar jaar geleden zei ze dat ik haar gewoon Nel moest noemen. Ze
zei ten eerste ben ik je tante niet en ik vind het gewoon iets van deze
tijd om elkaar bij de voornaam te noemen. In het begin vergiste ik
me wel eens en zei ik tante, maar dan keek ze me aan op een manier
dat ik meteen wist dat ik in de fout gegaan was’, zegt de vrouw lachend. ‘Nel is heel goed bij de tijd en heeft geen moeite met nieuwe
dingen. Ze is al heel lang weduwe en heeft een zoon die met vrouw
en twee dochters in Australië woont. Hij leerde zijn vrouw kennen
toen hij als backpacker een half jaar in Australië was. Nel is daar al
verschillende keren geweest.’ De vrouw zwijgt weer even met een
glimlach op haar gezicht en gaat dan weer verder. ‘De hele familie

is op haar negentigste verjaardag over geweest. Dat kon toen nog
uitgebreid in een restaurant gevierd worden en daar heeft Nel erg
van genoten. Vooral van haar twee kleindochters. Daar had ze het
toen ik net bij haar was ook veel over. Die meisjes zijn al een paar
keer hier geweest en spreken een beetje Nederlands. Zelf wil ze die
verre reis niet meer maken. Een van haar kleindochters zou vorig
jaar naar Europa komen en dan ook een weekje bij haar komen logeren, maar dat kon door corona niet doorgaan.’ De vrouw vertelt
dat Nel en haar man vroeger een modezaak in Utrecht hadden. ‘Ze
zag er altijd heel chique uit, nog trouwens. Mijn moeder trok veel
met haar op. Het overlijden van mijn moeder een paar jaar geleden
heeft haar erg aangegrepen.’ Weer zwijgt de vrouw en er komen
vast herinneringen bij haar boven. ‘Gelukkig
is Nel behoorlijk gezond en kan ze
nog een heleboel zelf. Ze appt
veel met Australië en ze liet me
net nog een heleboel foto’s van
de meisjes op haar tablet zien.’
Maerten
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Teletubbiewoningen op Java in
recordtijd gebouwd
door Guus Geebel
Het Indonesische dorp Ngelepen werd in december 2004 zwaar getroffen door een tsunami. In
mei 2006 volgde een aardbeving die in Ngelepen tot gevolg had dat een aardverschuiving het
dorp wegvaagde. Bij die aardbeving op Midden-Java kwamen ongeveer 6000 mensen
om het leven, raakten duizenden gewond en vijf miljoen dakloos.
Teletubbiehuizen
In 2007 bezocht ik het dorp Ngelepen dat op een andere plaats door
een buitenlandse gift was herbouwd
tussen de rijstvelden. Het had de
naam New Ngelepen gekregen. Er
waren 71 huizen gebouwd op een
wijze die in niets lijkt op de dessa’s
die zo kenmerkend zijn in het Javaanse landschap. Het was daarom
bij aankomst even schrikken. Witte
koepelwoningen te midden van sawa’s. De woningen kregen al gauw
de naam teletubbiehuizen. Niet alleen mensen in de omgeving noemden ze zo, ook de bewoners zelf.

mes for Humanity heeft de woningen ontwikkeld en plaatst ze overal
in de wereld waar rampen hebben
plaatsgevonden. De domes zouden bestand zijn tegen de zwaarste
aardbevingen. Tijdens een rondgang
werd verteld dat bij de bouw voor de
ronde vorm een met lucht gevulde
plastic ballon is gebruikt. In Bantul,
ten zuiden van Jogjakarta, waar de
aardbeving het hevigst was, zijn ook
100 domes gebouwd. De organisatie
noemt de woningen ‘strength in a
lifetime’, levensloopbestendig. De
bouw van de 71 woningen in Ngelepen startte in januari 2007. Al op 30
mei van dat jaar werd het dorp officieel in gebruik genomen. Het kreeg
Ballon
New Ngelepen is niet het eerste dorp toen de naam New Ngelepen.
waar dit soort huizen is gebouwd.
De Amerikaanse organisatie Do- Grond
Behalve de woningen zijn in dezelfde stijl ook een moskee, een
polikliniek en een kleuterschool,
compleet met speeltoestellen, gebouwd. De woningen zijn een
schenking van Mohamed Ali Alabbar, een zakenman uit Dubai, die
onder meer een onderneming op
het eiland Lombok heeft. De bewoners moesten nog wel de grond
betalen. Per woning betekende dat
ongeveer 1500 euro, een enorm
kapitaal voor de dorpelingen. De
eerste drie jaar kregen ze de grond
gratis in gebruik. Ondanks dat de
woningen totaal van de traditionele bouw afwijken, blijken de bewoners tevreden met hun nieuwe
dorp te zijn.
De domes lenen zich uitstekend voor kunstuitingen.

De vertrouwde omgeving van veel
mensen veranderde in een grote
puinhoop. Ruim 250.000 huizen
werden door de aardbeving verwoest of raakten beschadigd. De
bewoners leefden geruime tijd
onder erbarmelijke omstandigheden in tenten. Ruim een jaar na
het natuurgeweld waren de meeste
huizen weer hersteld of herbouwd.
Het herstel kon voorspoedig verlopen omdat de getroffenen van de
overheid geld kregen om zelf hun
huizen op te knappen. Over het algemeen was het bedrag dat ze ontvingen niet genoeg om de gehele
schade te herstellen, maar toch kon
het meest noodzakelijke snel worden uitgevoerd. Hulp kwam er ook
van veel andere landen.

Aardbevingsbestendige woningen op Midden-Java.
Comfort
Tijdens de rondgang werden we
door Sarmini gastvrij uitgenodigd
om alles te bekijken. Een woning
bestaat uit drie kamers, een kleine
keuken en een ruime zolderverdieping. Er is voldoende ventilatie
in de woning. Wasruimte, badkamer en toilet bevinden zich buiten
de woning en moeten met enkele
andere families worden gedeeld,
maar dat gaf volgens Sarmini geen
problemen. Bij de woningen is ook
een tuintje, maar kippen mogen de

bewoners niet houden. Sarmini gebruikte een deel van haar huis als
winkeltje voor dagelijkse producten. Zij vertelde over haar ervaring
op het moment van de aardbeving.
Ze nam de kinderen in haar armen
en rende naar buiten. ‘Ik was nauwelijks het huis uit of de muren
stortten in.’ New Ngelepen is inmiddels een toeristische attractie
geworden waar de bevolking van
profiteert. Er worden onder meer tshirts verkocht met een afbeelding
van de Teletubbiehuizen.

Na de aardbeving leefden veel mensen in tenten tussen de restanten van
hun woningen.

Eerste lustrum Stichting
Ghana Schoolsupport
door Henk van de Bunt
Wat vijf jaar geleden begon met vakantieplannen aan de keukentafel, leidde tot een
indrukwekkende rondreis door Ghana en groeide uit tot een band met de regio
Sefwi Bekwai en het oprichten van de Stichting Ghana schoolsupport.
Indra van Deemter kwam via haar
werk in contact met een Ghanese
student Sampene Ampofo die studeerde aan de Hogeschool Utrecht.
Het idee ontstond dat zijn geboortedorp zou worden bezocht en de
school waar hij zijn basisopleiding
heeft gekregen. Samen met haar
man John en de kinderen werden
er spullen verzameld zoals kleding, schoenen en toiletartikelen
om te doneren aan de school in
Sefwi Bekwai. Tijdens dat bezoek
werd een goed beeld verkregen
van de enorme tekorten aan materialen waar de school mee kampt.
De Stichting Ghana schoolsupport
was geboren met als missie het
bestrijden van armoede in Ghana.
Dit wordt gedaan door bij te dragen aan het verbeteren van de
leeromgeving op school en door
het verbeteren van de hygiënische
omstandigheden.

Lustrum
Stichting Ghana Schoolsupport bestaat alweer vijf jaar en in die periode heeft de Stichting veel kunnen
bereiken. Dankzij de financiële
steun van veel buurtbewoners,
leerlingen van Kindergemeenschap De Werkplaats, Stichting
Emmaus en andere stichtingen, zoals Wilde Ganzen zijn er inmiddels
vijftien projecten gerealiseerd.
Basisscholen
Indra van Deemter vertelt: In
Ghana wordt er samengewerkt
met 14 basisscholen. Met alle
schoolhoofden is een ‘Committee of headmasters’ gevormd en
zij zijn verantwoordelijk voor de
toewijzing en de uitvoer van alle
projecten. Inmiddels zijn vijftien
projecten gerealiseerd waarvan 4
kleuterscholen. Met de lokale gemeenschappen worden afspraken
gemaakt over gratis arbeidsinzet
van de lokale gemeenschap. Dit

om de betrokkenheid te vergroten
met het project. Vaak graven de
mannen van het dorp de fundering,
helpen ze mee om stenen te maken
voor het gebouw etc. Daarna wordt
het gebouw van ca. 12 x 6 meter in Ghanese kinderen poseren graag voor de nieuwe goals in hun nieuwe
9 maanden gerealiseerd door plaat- shirts. Rechtsboven op de achtergrond staat het nieuwe kleutergebouw.
selijke vaklui’.
tergebouwen op de planning: een een aantal jaar geleden bedacht.
Team
kleuterschool bij primary school We zijn drie jaar geleden gestart
John van Deemter vervolgt: ‘In Baakokrom en één bij primary met een prototype voetbalgoals,
Ghana werken wij met een vast school Nyetina’.
toen schommels en vorig jaar hebbouwteam en wij steunen hiermee
ben we dan uiteindelijk alle 14
de lokale economie. Voor de fi- Kleutergebouw
scholen voorzien van een set goals
nanciering van het gebouw en het Indra: ‘Afgelopen jaar hebben we en schommels.’.
meubilair worden wij geholpen ook alle 14 basisscholen voorzien
door de Stichting Wilde Ganzen. van speeltoestellen, 14 sets goals De stichting kan geholpen worden
De Ghanese overheid zorgt voor met 2 voetballen en 14 vierzit- met een donatie maar er zijn ook
de leerkrachten. Gemiddeld kun- schommels. De kinderen genieten in Ghana gemaakte producten te
nen zo’n 60 tot 80 kinderen spe- volop van deze nieuwe voorzienin- koop; kleurige ovenwanten, keulend leren in het kleutergebouw gen op hun school wat maakt dat kenschorten en stevige tassen. De
en hebben ze een veel betere ze zeer gemotiveerd zijn om naar omzet van deze producten vloeit
aansluiting op het basisonderwijs school te komen. Het idee van de weer terug in de stichting ten
(primary school). Voor 2021 staan speeltoestellen is afkomstig van behoeve van nieuwe projecten.
er op verzoek van het schoolhoof- basisschool De Werkplaats. WP- Voor meer info zie www.ghanadencomité in Ghana weer 2 kleu- leerlingen van groep 7 hebben dit schoolsupport.nl.
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Klimaatadaptatie begint
in je eigen tuin
Wethouders in gesprek met hoveniers tijdens online kenniscafé
Het klimaat is aan het veranderen. Dat is te merken aan periodes
van extreme neerslag, langdurige
droogte en hittestress. Gemeenten
werken daarom aan een klimaatadaptieve buitenruimte. Hoveniers
vervullen een sleutelrol hierbij.
Gemeenten De Bilt en Zeist, Stichting Steenbreek en Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden organiseerden daarom op 16 februari
een online kenniscafé ‘De klimaatvriendelijke hovenier’.
Gemeenten doen al veel aan klimaatadaptatie in de openbare
ruimte. Maar hoveniers komen
ook in particuliere tuinen. Juist
dáár is enorm veel winst te halen,
door wat stenen voor groen te verruilen. Veel tuinen, ook in groene
gemeenten, liggen vol steen. In
2020 was zo’n 50% van het tuinoppervlak versteend. Een hovenier
of groenprofessional is in de positie om mensen te adviseren en een
klimaatvriendelijkere tuin aan te
leggen.
Klimaat-adaptief
Waar kun je dan aan denken?
Maak ruimte voor water, door het
afkoppelen van regenpijpen of het
aanleggen van waterdoorlatende
bestrating. Zo blijft je tuin er in
periodes van droogte of na een
hoosbui nog prima uitzien. Ook
droogtebestendige planten, biologisch en robuust plantgoed kunnen
onderdeel zijn van een klimaatadaptieve tuin. En bomen dragen
in de zomer bij aan meer schaduw.
Je kunt dus relatief gemakkelijk

Het begint allemaal in je eigen tuin.
inspelen op veranderende weersomstandigheden wanneer je een
tuin ontwerpt of aanlegt. Tegenwoordig is het zelfs mogelijk om
een label aan te vragen voor je eigen klimaat-adaptieve tuin, net als
een energielabel voor je huis.
Subsidie en kennis
Tijdens de kennissessie vertelde
hovenier Sjaak Willemstein over
wat duurzaamheid betekent voor
zijn werk als hovenier. Een veel
besproken onderwerp was het
werken met effectieve Micro-organismen in plaats van compost
in je tuin. Hierbij verwerk je geurloos je eigen GFT afval in de tuin,
bijvoorbeeld met een bokashisysteem. Tom Overgaauw, van
Hoogheemraadschap De Stichtse
Rijnlanden gaf een presentatie
over bewonersinitiatieven rond
klimaat.

Impuls
Het kenniscafé trok zo’n 25 groenprofessionals en betrokken inwoners. De samenwerkende partijen
hopen met het kenniscafé een
impuls te geven aan de lokale klimaatadaptatie. Wethouder Anne
Brommersma: ‘Het groen in onze
gemeente heeft te lijden onder klimaatverandering. Daarom nemen
we klimaat-adaptieve maatregelen
in de openbare ruimte, zoals waterdoorlatende parkeerplaatsen, meer
bomen en opslag van regenwater.
Maar een groot deel van het grondgebied in de gemeente is in particuliere handen. Daarom hoop ik
dat we inwoners met andere ogen
naar hun tuin kunnen laten kijken:
met jouw groene tuin help je ook de
natuur en dieren in de omgeving’.
Voor verdere informatie zie www.
debilt.nl/duurzaamheid.
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Overwinteraars
In januari kwam je nog regelmatig grote groepen kieviten tegen.
Winter leek ver weg en de eerste sneeuwklokjes lieten zich al zien.
De winterse week van februari met sneeuw en strenge vorst zette het
voorjaar in de ijskast. Maar al voordat de kou volledig was weggesmolten barste de lente weer los in vogelzang. Aalscholvers doken
in groepen op, zilverreiger en ooievaar lieten zich ineens weer zien.
Wat deed deze vogels besluiten in de herfst niet op trek te gaan?
Hadden ze zich vergist? Waren ze de weg kwijt? Of sparen ze hun
krachten nu hun broedomgeving tijdens de zachte winters voldoende
voedsel biedt?
De ooievaars die sinds 1993 in Westbroek nestelen kwamen voort
uit het herintroductie programma. Zij hadden geleerd om niet weg te
trekken en stonden in de wintersneeuw met hun snavels diep in de veren te hopen dat de grond zou ontdooien. In die tijd bewaarden boeren
en buren mollen voor ons om deze eerstelingen in leven te houden. De
oudste ooievaar van het dorp werd 25 jaar en is na de winter van 2017
gesneuveld. De jongen die hij voortbracht vlogen in augustus uit om
met de grote groep mee weg te trekken naar warmere oorden.
Generaties wisselden op het nest bovenop ons dak. Bijvoeren doen we
al lang niet meer. Evengoed daalde een paar dagen geleden het jongste
ooievaarskoppel al klepperend neer op de schoorsteen. Zij trokken
deze winter niet weg en stellen zo hun broedplaats en foerageerplek
veilig voor het nieuwe seizoen. En zij zijn niet te enigen. Verschillende nesten in het dorp worden al bezet…
(Karien Scholten)

Strijden tegen windmolens
Met 1036 handtekeningen strijden
de actievoerders tegen windturbines in Groenekan, de Nieuwe
Wetering, Bilthoven voort. Zij willen graag dat er naar hun geluisterd

wordt en dat er geen windturbines
zullen worden geplaatst in het krapper poldergebied. Zij stellen al genoeg overlast te ervaren door de
aanwezigheid van de A27 en N237

en dat het plaatsen van windturbines in het gebied ongekende gevolgen zal hebben voor de natuur, het
landschap en volksgezondheid door
geluid, slagschaduw en trillingen.

In haiku:
Verlangen naar huis
Deed ze nimmer vertrekken
Overwinteraars

advertentie

advertentie
Groenekanseweg 168, Groenekan

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

Ook achter gesloten
deuren is er activiteit!
Blijf uw lokale
ondernemers steunen.

woensdag t/m zondag
tussen 17.00 - 19.00 uur.

Bestellen kan tot 15.00 uur op de dag zelf.

Woe.
24-2
Do.
25-2
Vr.
26-2
Za.
27-2
Zo.
28-2

Saté van kip met atjar,
kroepoek en friet

€ 11,50

Biefstuk, ui, spek
en friet (€ 15,00)

Bezorgen
+ € 2,50
per
bestelGebakken camembert,
ling
koolsla, cranberrysaus
Skreifilet,
bieslooksaus en friet

en friet

Alle gerechten worden vergezeld door sla.
Toetje van de week:
Red velvettaart met slagroom € 5,00
Flesje huiswijn: € 12,50

Langs de Kon. Wilhelminaweg en de Tolakkerweg zijn borden geplaatst door de actievoerders.

Bestellen via: naastdeburen.ccvshop.nl
Mailen ook nog mogelijk.

