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Voor een dorps, groen, autoluw Bilthoven 

 
 
Beste sympathisanten van Hart VOOR Bilthoven, 
 
Allereerst een goed 2008 gewenst. Wij hopen op een jaar waarin een aantal belangrijke 
beslissingen wordt genomen die bijdragen om ons dorp groen en autoluw te houden. 
 
Op 10 december nam de gemeenteraad het voorstel aan van de by-pass-oplossing 
voor de spoorwegovergang bij het station. Ook voor het zogenaamde Vinkenplein 
moeten knopen doorgehakt worden. De klankbordgroep wacht op een uitnodiging van 
de gemeente voor een bijeenkomst. 
De situatie rond de Kwinkelier is nog niet helder.  De gezamenlijke reactie van de 
Ondernemingsvereniging Bilthoven en Hart VOOR Bilthoven op het raadsvoorstel 
‘aanvullend krediet Kwinkelier’ lijkt ons een positieve ontwikkeling. 
 
Een veilige overweg 
 
U kunt uzelf feliciteren ! Door de massale betrokkenheid van de bewoners van Bilthoven, 
georganiseerd in tal van verenigingen en comité’s die allemaal zijn aangesloten bij Hart 
VOOR Bilthoven, heeft er een ware doorbraak plaatsgevonden. Zo mag je namelijk de 
beslissing van de gemeenteraad over de spoorwegovergang Soestdijkseweg wel noemen. U 
allen dus, via uw vertegenwoordigers in Hart VOOR Bilthoven, vormt het veelgeroemde 
brede draagvlak voor de by-pass-oplossing. Op de pagina met foto’s en interviews over het 
besluit in de Biltsche Courant lijkt het er een beetje op of dat draagvlak plotseling ontstaan is, 
of de verdienste is van de klankbordgroep, maar al drie jaar heeft Hart VOOR Bilthoven daar 
enorm voor gewerkt. 
Nu wordt er ook echt naar ons, naar u geluisterd. Het ontwerpbureau Khandekar maakt een 
plan dat past binnen de schaal van Bilthoven. We hebben daar al die tijd voor gepleit ! Sterk 
argument bij de keuze voor het by-pass-model was de relatie van het stationsgebied met het 
centrum van Bilthoven. Hart VOOR Bilthoven heeft vanaf haar ontstaan gehamerd op de 
noodzaak van een integrale aanpak bij de renovatie van Bilthoven-centrum. Op die hele 
pagina in de BC wordt Hart VOOR Bilthoven overigens niet genoemd. Zijn we te lastig voor 
de gemeente ? We zullen in elk geval zorgen dat we in de klankbordgroep(en) Spoor en 
Vinkenplein en bij verdere ontwikkelingen in het dorp ruim en sterk vertegenwoordigd zijn. 
Dank zij uw steun gaat dat lukken. 
 
Herleeft de Kwinkelier ? 
 
Over de Kwinkelier wordt in ieder geval weer gesproken, zij het in een deels besloten 
vergadering van de gemeenteraad op 20 december j.l. Eigenlijk weten we dus nog steeds 
niets. Voorafgaand aan de gemeenteraad hebben we de Commissie  Openbare Ruimte  
samen met de Ondernemingsvereniging Bilthoven, een brief gestuurd. Enkele passages:
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Wat de informatievoorziening betreft het volgende. Winkeliers en bewoners maken zich ernstig 
ongerust over het volkomen gebrek aan informatie over de voortgang van de planvorming voor 
de Kwinkelier. Gebrek aan informatie zaait onrust en wantrouwen. Ook wanneer processen stil 
liggen kunnen betrokkenen daarover worden geïnformeerd. 
Na de publicatie van de 1e aanvraag voor een bouwvergunning op 10 mei 2006 is er geen enkele 
informatie meer van gemeentewege naar buiten gekomen. Voor de winkeliers betekent dit een 
voortdurende en tergende onzekerheid voor ondernemersplannen. Voor bewoners die winkelen 
in Bilthoven een constatering van een verdere achteruitgang van de ruimtelijke kwaliteit en 
dynamiek van het winkelcentrum. Voor de bewoners van de Sperwerlaan ongerustheid en 
wantrouwen naar de gemeente over de verdere planvorming vanwege gebrek aan informatie wat 
met de inbreng van de workshop verkeer en openbare ruimte van maart 2006 is gedaan. 
 
Winkeliers en bewoners hebben voor, tijdens en na de vaststelling van het stedenbouwkundig 
plan van de Kwinkelier in de raad in april 2005 een grote betrokkenheid aan de dag gelegd. Zij 
maken zich nu zorgen in hoeverre zij bij het verdere planproces betrokken kunnen blijven. 
Op wensen van Hart VOOR Bilthoven over onder meer (voetgangers)uitgangen van de 
parkeergarage, koppeling met planvorming Vinkenplein, kwaliteit van de openbare ruimte binnen 
de Kwinkelier en aan de zijde van de Sperwerlaan, het opstellen van nieuwe welstandscriteria, 
kon volgens informatie bij de gemeente in de zomer van 2006 op dat moment niet worden 
ingegaan. Bespreking van wensen zou immers de voortgang in de ruimtelijke planvorming te veel 
ophouden/verstoren. Nu na twee jaar formeel nog geen bouwplan is ingediend, maken wij ons 
echter grote zorgen over de tijdklem waarin we ons straks zullen bevinden.  
 
De brief was ondertekend door Tiny Jongerius namens de Ondernemersvereniging Bilthoven en 
Ellen Thier namens Hart VOOR Bilthoven. 
  
U kunt zelf een en ander nalezen over het raadsbesluit om met een extra budget voor het 
inhuren van externe expertise het proces weer vlot te trekken. Op internet vindt u de 
informatie via de volgende stappen:  www.debilt.nl  - meer nieuws uit De Bilt - Bestuur en 
Organisatie – Vergaderkalender - Raadsvergadering 20-12-2007 - Kredietvoorstel project 
Kwinkelier Bilthoven 
 
Een niet zo nieuwe voorzitter 
 
Sinds het tot stand komen van Hart VOOR Bilthoven hebben we een uitmuntende, zeer 
ervaren voorzitter gehad aan Hein Reedijk. Gedurende de felste troebelen van de afgelopen 
jaren wist hij het hoofd koel te houden, zorgde voor een sfeer van saamhorigheid in onze 
organisatie en was hij correct maar zeer standvastig in het realiseren van onze 
doelstellingen. Sinds zijn verhuizing naar Westbroek nu een jaar geleden heeft hij zich 
minder kunnen bemoeien met onze activiteiten. Wel echter heeft hij nog een belangrijke rol 
gespeeld in de klankbordgroep Verdiept Spoor waarvan hij ook penvoerder was. De 
dagelijkse leiding van Hart VOOR Bilthoven werd overgenomen door Ellen Thier. Zij verruilt 
nu haar positie van vice-voorzitter voor die van voorzitter. Uitermate deskundig als zij is, 
planoloog van professie, zal zij ongetwijfeld een belangrijke bijdrage blijven leveren aan het 
verwerkelijken van ons ideaal van een dorps, groen en autoluw Bilthoven. 
Uiteraard hebben wij op gepaste wijze Hein Reedijk bedankt voor zijn werk voor Hart VOOR 
Bilthoven. Hij blijft ons met belangstelling volgen en we zullen ongetwijfeld dankbaar gebruik 
maken van zijn adviezen. 
 
Mocht u de nieuwsbrief in uw brievenbus ontvangen en heeft u inmiddels een e-mailadres, 
geeft u dit dan even door aan onderstaand adres. De volgende brief ontvangt u dan per e-
mail.  


