Postbus 467
3720 AL Bilthoven

Tel.: 030-2288246

www.bilthovennoord.nl
email: info@bilthovennoord.nl

Ref. HvB/2014/141004
VERSLAG Thema-avond BELEIDSPLAN BBN 2014-2018
11 juni 2014
Theresiaschool, Gregoriuslaan 4 in Bilthoven

Op deze openbare bijeenkomst is er, naast de eigen leden, belangstelling van veel nietleden/buurtbewoners, de gemeente - vertegenwoordigd door de burgemeester -, een aantal
raadsleden, de wijkagent en de wijkcontactambtenaar.
Onderwerp van gesprek: het Beleidsplan 2014-2018 van de Bewonersvereniging. Zie ook de volledige
tekst van het Beleidsplan en de presentatie op de thema-avond.
Terugblik op Beleidsplan 2006: grotendeels gerealiseerd
Geconstateerd kan worden dat het merendeel van de beleidsvoornemens en daaraan gerelateerde
acties uit het beleidsplan 2006 gerealiseerd is.
Zo is in de afgelopen 5 jaar door BBN veel geïnvesteerd in het Bestemmingsplan Bilthoven Noord, dat
het nu al 30 jaar oude plan eindelijk moet vervangen. Mede dankzij deze inspanningen ligt er nu een
document dat kan rekenen op brede steun, zowel van de gemeente als van de bewoners.
Veel tijd en energie is ook gaan zitten in de betrokkenheid van BBN bij het Centrumplan Bilthoven. Het
grootste daarbij resterende hoofdpijndossier, De Kwinkelier, lijkt recent een oplossingsrichting te
hebben gevonden dankzij een nieuwe eigenaar, die het winkelcentrum zal gaan renoveren. Nog vóór
de komende zomervakantie zal daar een aanvang mee worden gemaakt. De voorzitter van BBN
spreekt zijn bewondering uit voor de volharding van de winkeliers, die het al die tijd maar hebben
volgehouden. Hij roept de bewoners dan ook op hen te belonen door in het centrum boodschappen te
blijven c.q. gaan doen.
Ten aanzien van de veiligheid merkt de burgemeester op dat hier goede vorderingen zijn gemaakt. Uit
een recente inventarisatie blijkt dat in 2013 nog sprake was van 64 inbraken. In de periode januari tot
heden zijn dat er 15, wat omgerekend zou neerkomen op een 30-tal op jaarbasis. Een en ander is
mede te danken aan een beter contact tussen BBN en de gemeente en vooral de goede relatie met
onze wijkagent, de heer Kumas. Die heeft zich, met zijn collega’s, ingespannen om de inwoners van
Bilthoven bewuster te maken van veiligheidsrisico’s waardoor deze ook eerder worden onderkend.
BBN heeft, helaas, moeten constateren dat de verkeersveiligheid bij de Jan Steenlaan niet verder valt
te optimaliseren. Gelukkig is het daar op piekmomenten nu zó druk, dat alle verkeersdeelnemers wel
gedwongen zijn om rekening te houden met elkaar waardoor gevaarlijke situaties worden vermeden.
Het zou goed zijn als buurtbewoners zelf meer initiatief zouden nemen om de verkeersveiligheid in de
wijk te bevorderen door hun buurtgenoten aan te spreken op onwenselijk gedrag (zoals m.n. het hard
rijden) en zelf het goede voorbeeld geven.
Er zijn helaas nog wel een aantal situaties die als gevaarlijk worden aangemerkt: de kruising
Soestdijkseweg-Bilderdijklaan, Soestdijkseweg-Gezichtslaan. Voor de aanleg van een rotonde op
deze laatste kruising is te weinig ruimte. Deze punten hebben de aandacht van de gemeente, maar
oplossingen zijn, helaas, nog niet voorhanden.
Ook voor het probleem van de opdringerige boomwortels onder het (fiets)pad langs de
Soestdijkseweg is nog geen oplossing gevonden.
Mede dankzij de realisatie van de spoortunnel behoort de ellende van de spoorkruising
Soestdijkseweg tot het verleden, is de situatie langs de Gezichtslaan veiliger door de aanleg van
wandelpaden links en rechts van de weg, wordt de fietsroute van het station richting Uithof verbeterd
en is het Kees Boekelaantje goed verlicht.
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Een punt van zorg blijft het openbaar groen, in onze wijk m.n. de bermen. Zeker nu, na de aanleg van
de glasvezelkabels e.d., is de situatie sterk verslechterd. De buurtbewoners worden dan ook
opgeroepen om zelf meer actief te zijn bij het onderhoud (zaaien en maaien) en niet de komst van de
afdeling Groen van de gemeente af te wachten. Op een vraag van één der aanwezigen meldt de
burgemeester dat er geen bezwaar kan bestaan tegen het door aanwonenden neerleggen van
grasbetontegels om de berm te verharden.
Op de website van BBN zal specifiek aan het punt bermen aandacht besteed worden. Een suggestie
is ook om het door de bewoners van de Zweerslaan genomen initiatief in dezen meer bekendheid te
geven. Tevens zal er dan aandacht gevraagd worden voor de hondenpoepproblematiek.
Het Biltse Meertje zal meer aandacht moeten krijgen bij het onderhoud. Dit zal een taak zijn voor de
afdeling Groen. Deze afdeling heeft overigens geen budget per locatie, maar werkt met een
totaalbudget voor alle groen binnen de gemeentegrenzen.
Naar aanleiding van een discussie over de communicatie wordt gemeld dat in die gevallen dat men
zich onvoldoende gehoord voelt door de gemeente men gebruik kan maken van de klachtenlijn (0302289411). Meldingen worden altijd in behandeling genomen. Ook kan men rechtstreeks contact
opnemen met de wijkcontactambtenaar, mevrouw L. Oosterlee.
Beleidsplan 2014-2018: borgen wijkbelangen èn benutting wijkpotentie
De veranderende maatschappij en een groter beroep van de overheid op de zelfredzaamheid van de
burgers is ook van invloed op het beleidsplan van BBN voor de komende 4 jaar. Door een
actualisering van beleidsdoelen, maar ook van de wijze van functioneren.
De discussie op de thema-avond concentreerde zich, mede gezien de besprekingen rondom een
aantal zaken onder de terugblik op het oude beleidsplan, op 3 van de in totaal 6 beleidsdoelen (zie
ook de volledige tekst van het Beleidsplan en de presentatie op de thema-avond).
Op het gebied van de veiligheid staat een intensivering van de burgerparticipatie centraal. Een goed
voorbeeld is het project Waaks, dat nu nog is toegespitst op hondenbezitters, maar na de zomer
verder uitgebreid zal worden. Deelnemers krijgen vanuit de politie een korte introductie/training hoe
alerter te zijn op onregelmatigheden in de woonomgeving en worden middels berichten van de politie
op de hoogte gehouden van ontwikkelingen. Op de site van de Gemeente (Wonen en Leven) vindt
men informatie hierover. BBN zal bekijken op welke wijze zij kan participeren in het project.
Overigens kan men ten allen tijde via 112 contact opnemen met de politie als men een situatie niet
vertrouwt.
In navolging van ontwikkelingen in andere woongebieden zal BBN bezien of het mogelijk is in
Bilthoven Noord een buurtpreventie-app in te voeren.
Ten overvloede wordt nog weer eens gemeld dat de bewoners ook zelf een verantwoordelijkheid
hebben om calamiteiten te voorkomen.
Op de enquête van BBN over de laanverlichting is massaal gereageerd. Helaas, naar nu blijkt uit een
reactie van de burgemeester, kan daar voorlopig niets mee worden gedaan omdat de Gemeente het
contract met Citytec, die de verlichting beheert, heeft opgezegd. Zodra meer duidelijk is over de
nieuwe uitvoerder van deze dienst (naar verwachting begin 2015) komt men hierop terug. Hiervan zal
melding worden gemaakt op de site van BBN.
Om het maatschappelijk wijkburgerschap vorm en inhoud te geven wil BBN een Kennisbank
oprichten. De enquête die BBN hierover heeft gehouden onder de leden leverde een respons op van
21 %. Hiervan vond 73 % de opzet van de kennisbank een goed idee, 48 % wil graag participeren en
30 % kwam met suggesties en leuke en bruikbare ideeën. Uit de enquête kwam duidelijk naar voren,
dat bewoners zich zorgen maken over het behoud van het groen.
De aanwezige fractievoorzitter van de PvdA vindt het initiatief tot een kennisbank
“bewonderenswaardig” en juicht het idee voor participatie van harte toe. Vanuit het Bestuur wordt
benadrukt dat men de ontwikkeling van het initiatief grondig wil doen om te voorkomen dat het strandt
en er zal daarom nog wel even tijd nodig zijn voordat het goed draait.
Er wordt al wel gedacht aan uitbreiding naar andere wijken toe, maar eerst moeten de fundamenten
stevig zijn. Het reglement dat op de thema-avond beschikbaar was is een eerste basis daarvoor. Het
project zal moeten voldoen aan een aantal voorwaarden: zo mag het niet politiek geënt zijn, het mag
geen concurrent worden van de zakelijke markt en de zorgsector moet overgelaten worden aan die
instellingen die daarvoor de expertise in huis hebben. Om die reden zal vanuit BBN geen
rechtstreekse deelname zijn aan de diverse lokale zorginitiatieven.
Energie zal de komende tijd moeten worden gestoken in de versterking van de basis van BBN. BBN
heeft op dit moment zo’n 600 leden. In totaal kent Bilthoven Noord ruim 1900 huishoudens. Er is dus
nog voldoende uitbreidingspotentieel aanwezig. Uit reacties blijkt dat er nog bewoners zijn die
onvoldoende op de hoogte zijn van de plaats die BBN inneemt in de wijk en de gemeente. Teneinde
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hieraan meer ruchtbaarheid te geven en meer in te kunnen spelen op aanwezige behoeftes zullen
door BBN initiatieven worden ontplooid. Hierbij is de hulp van bestaande leden, die hun (over)buren
kunnen activeren, onontbeerlijk.
Er wordt nog een aantal suggesties aangedragen die meegenomen worden bij de verdere uitwerking
van de verbetering van de communicatie binnen de wijk.
In zijn slotwoord benadrukt de burgemeester dat het goed is dat BBN oproept tot een omzien naar je
naaste en daarvoor haar kanalen ter beschikking stelt. Hij is blij met de vele initiatieven die BBN in de
afgelopen tijd heeft genomen. Want ook de gemeente is gebaat bij een goede organisatiegraad
binnen haar wijken en juicht het toe dat de buurtverenigingen ook onderling afstemmen. Hij wil daar
graag zijn steentje aan bijdragen.
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