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VERSLAG 33
e
 ALGEMENE LEDENVERGADERING 

19 mei 2016 
Theresiaschool, Gregoriuslaan 4 in Bilthoven 

 
Aanwezig:   ca. 60 personen 
Berichten van verhindering: Mw. Kroes, dhr. Harrems  
 
Huishoudelijk deel: Algemene Ledenvergadering 
 
1. Opening en mededelingen van de voorzitter 

De voorzitter, de heer Coen Jager, heet alle aanwezigen van harte welkom, waaronder wethouder 
Mieras en wijkcontactambtenaar Kostermans. In het bijzonder mevrouw Nel Kars, die na het 
huishoudelijke deel van de bijeenkomst in de serie ‘bijzondere wijkgenoten’ een kijkje achter de 
schermen geeft als solo-actrice.  

 
2. Verslag 32

e
 Algemene Ledenvergadering van 18 juni 2015 

Het verslag wordt tekstueel en inhoudelijk besproken.  
Het verslag wordt onder dankzegging aan de notulist vastgesteld.  

 
Verslag Thema-avond Buurtpreventie ‘Geef inbrekers geen kans’ 
Naar aanleiding van het verslag meldt de voorzitter dat op 18 mei jl. de kick-off van de 
Buurtpreventie WhatsApp-groep Bilthoven-Noord plaats vond. Dit is een initiatief van bewoners 
van de Hobbemalaan, en is ingesteld voor de driehoek Rembrandtlaan, Frans Halslaan en 
Gezichtslaan. Dit burgerinitiatief is met volledige ondersteuning van de gemeente. Tijdens de kick-
off werden het gebruik en de spelregels van de WhatsApp-groep uitgelegd. Er zijn inmiddels 135 
personen bij aangesloten.   
Mochten meer lanen een buurtpreventie WhatsApp-groep in het leven willen roepen en daar 
informatie over wensen, dan kan BBN bewoners in contact brengen met de initiatiefnemers van de 
WhatsApp-groep Bilthoven-Noord.  
De heer Van Gameren meldt dat een buurtpreventie WhatsApp-groep ook in de omgeving van de 
Theresiaschool is opgericht.  
Het verslag wordt onder dankzegging aan de notulist vastgesteld.  

 
3. Jaarverslag 2015 

Naar aanleiding van het jaarverslag worden de volgende punten nader toegelicht. 
 
- Bestemmingsplan Rembrandtlaan: Het bestuur heeft hier uitbundig over gecommuniceerd.  

BBN is samen met Wijkraad De Leijen in verweer gekomen tegen het volume van de 
nieuwbouwplannen. BBN en Wijkraad De Leijen zijn samen in beroep gegaan bij de Raad van 
State om de gemeente zo ver te krijgen een aantal aanpassingen in de plannen aan te 
brengen: beperking van congresfunctie en vermindering van verkeers- en parkeerdruk. De 
Raad van State heeft ons in het gelijk gesteld. Het plan is aangepast. Het is nu wachten op 
het moment dat de initiatiefnemers tot plannen over gaan. BBN volgt dit nauwlettend.  
De uitspraak is in 2016 geweest, waardoor dit niet gemeld is in het jaarverslag 2015.  
 

- Verkeersveiligheid: In september 2015 is een uitgebreide enquête geweest voor fietsers en 
automobilisten over de verkeerssituatie op en rond de Soestdijksweg-Noord. Deze enquête 
leverde een hoge respons (54%). Er zijn uitgebreide gesprekken geweest met de gemeente. 
Door de gemeente is een informatieavond georganiseerd. Hier heeft BBN haar visie en 
omwonenden hun ideeën gemeld. De gesprekken zijn nog niet afgerond. Voor welke 
oplossing ook gekozen gaat worden, iedereen is het erover eens dat er een notoire probleem 
is voor fietsers en automobilisten. De gemeente heeft een verkeerskundige benaderd. Zeer 
recent is vernomen dat er voorstellen liggen op ambtelijk niveau. BBN is hier ten tijde van de 
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ALV nog niet over geïnformeerd. Het bestuur hoopt dat er dusdanige maatregelen komen dat 
de situatie verbetert.   

- Verder mogen we met z’n allen best trots zijn op de realisatie van de stationsomgeving. Dit 
heeft een enorme facelift van een deel van het centrum tot gevolg gehad. 
 

4. Financiële aangelegenheden 
Jaarrekening 2015 
De penningmeester, de heer Joe Tabbers, geeft een korte toelichting op de jaarrekening. In 2015 
hebben nogal wat leden de contributie niet betaald, ondanks herhaald verzoek. Hierdoor is de 
contributie opbrengst lager dan begroot. Bij de stukken voor de ALV werden deze leden 
uitgenodigd om ook over 2015 te betalen, waardoor dit jaar behoorlijk is ingehaald.  
 
Conform het in de ALV vastgesteld beleid zullen de algemene reserves niet verder mogen dalen 
dan tot ca. € 25.000. In 2018 zal het eigen vermogen hier waarschijnlijk onder komen te zitten. 
Tegen die tijd zal het bestuur zich beraden om eventueel de contributie te verhogen.  
 
Een belangrijk deel van de kosten voor communicatie hebben betrekking gehad op de 
voorbereiding van de flyer. Het bestuur is dan ook verheugd de nieuwe flyer te kunnen 
presenteren. Deze zal huis-aan-huis worden bezorgd en heeft als doelstelling dat zoveel mogelijk 
bewoners lid worden. In Bilthoven-Noord zijn ca. 1.950 huishoudens (ca. 5.000 inwoners). Van de 
1.950 huishoudens zijn 545 lid van de bewonersvereniging. Dit is een kleine 30%. Het zegt iets 
over de betrokkenheid bij het wel en wee in de wijk, maar draagt ook bij aan het gewicht richting 
de gemeente. Het past in deze tijd, gezien de initiatieven die ontstaan op het gebied van 
buurtpreventie, Nextdoor Bilthoven en buurtfeesten. Maar dit mag ook geformaliseerd worden in 
aantallen en actieve betrokkenheid van bewoners. De flyer wordt neergelegd bij makelaars, 
gemeente en het Kleine Dorp. In dit kader vraagt de voorzitter aan de leden om de flyer in de 
eigen straat te verspreiden. Leden kunnen zich hiervoor aanmelden bij het secretariaat.   
Ook is de website vernieuwd en is een facebookpagina gelanceerd.  
 
Verslag van de kascommissie – Decharge voor financieel beleid 2015 
De heer Akkermans brengt namens de kascommissie verslag uit. (De officiële verklaring van de 
commissie is op verzoek bij het secretariaat ter inzage). De commissie heeft grote waardering 
voor de wijze waarop het financieel en administratief beheer van de penningen door de 
penningmeester is gevoerd en voor de inzichtelijke presentatie van en toelichting op de jaarcijfers. 
Op voorstel van de kascommissie wordt de penningmeester en met hem het bestuur onder 
applaus gedechargeerd. 
 
Begroting 2016 
In de post secretariaat is naast de secretariële ondersteuning ook de kosten voor drukwerk, 
zaalhuur en bezorgkosten opgenomen.   
 
Contributie 2017 
Het bestuur stelt voor de contributie 2017 te handhaven op € 10,--. 
BESLUIT: De contributie voor 2017 wordt vastgesteld op € 10,--. 
 
Benoeming kascommissie voor begrotingsjaar 2016 
Er zijn geen mutaties nodig. De kascommissie voor het begrotingsjaar 2016 blijft ongewijzigd 
voortbestaan.  
 

5. Samenstelling bestuur 
Mevrouw Ank Schoorel treedt, na 6 jaar verantwoordelijk te zijn geweest voor de portefeuille 
Ruimtelijke Ordening, definitief af als lid van het bestuur. Mevrouw Schoorel heeft in die periode 
de belangen van Bilthoven Noord op het gebied van Ruimtelijke Ordening uitstekend behartigd. Zij 
heeft aan negen bestemmingsplannen meegewerkt, waarvan de belangrijkste twee zijn geweest 
bestemmingsplan Bilthoven Noord en bestemmingsplan Rembrandtlaan/De Timpe. Mede door 
haar grote en buitengewoon professionele kijk zijn er kwalitatief zeer goede plannen gerealiseerd, 
waarbij de wensen uit deze wijk hun plek hebben gekregen. De vereniging is haar veel dank 
verschuldigd voor haar betrokkenheid en deskundigheid.  
  
Helaas is de vacature van bestuurslid/jurist nog niet ingevuld. Leden met een juridische 
achtergrond en praktijkervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving kunnen zich hiervoor 
aanmelden.   
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6. Rondvraag en sluiting huishoudelijk deel 
Centrum: 
Bij de rondvraag informeert de heer Jager de leden over de ontwikkelingen rond het centrum. Met 
het gerealiseerde nieuwe centrum is iedereen content.  
Binnenkort wordt gestart met de vernieuwingen aan het Vinkenplein. Winkeliers maken zich 
zorgen over de vermindering van koopstromen en de onzekerheid van parkeerplaatsen bij de 
aanhoudende verbouwingen in het centrum. De Klankbordgroep support de winkeliers waar 
mogelijk. Desondanks roept de voorzitter op om te denken aan de eigen winkeliers. De horeca 
maakt Bilthoven al levendiger, maar de winkeliers hebben het moeilijk.  
De Kwinkelier blijft een bron van ergernis, zorg en frustratie. Recente ontwikkelingen lijken er 
positief uit te zien. Zoals de plannen er nu uit zien, gaat in het najaar een metamorfose van start: 
De HEMA en de AH worden groter. Er komt één centrale ingang, het blok middenin verdwijnt en 
de parkeergarage wordt aangepakt met nieuw opgangen. Naast de AH zijn plannen voor een 
Blokker en daarnaast de Aldi. Op het middenplein zijn plannen voor een horeca-achtig paviljoen.  
Het Uilenpad zal verlengd worden met woningen daarboven. Op het grasveld zijn woningen 
gepland. Er lijkt beweging in het project te komen. De voornemens zijn om nog dit jaar van start te 
gaan, zodat de plannen in 2018 zijn afgerond. Ook schijnen nieuwe huurders aangetrokken te zijn 
voor de leegstaande panden.   
In 2010 werd aangekondigd dat er vierkante meters bijkomen. Deze plannen kunnen worden 
uitgevoerd binnen het bestemmingsplan. De vierkante meters die niet gebruikt worden, worden 
aangepast in het bestemmingsplan.  

 
Straatverlichting en veiligheid:  
Mevrouw Egbertsen meldt dat de afgelopen drie jaar aan de straatverlichting nog niets is 
verbeterd. De lantarenpalen staan te ver uit elkaar en staan te veel tussen het groen. Zij 
informeert naar de stand van zaken. 
BBN heeft 3 jaar geleden op verzoek van de burgemeester de probleempunten in de 
straatverlichting in kaart gebracht. Er is een enquête onder de leden verstuurd die een hoge 
respons heeft opgebracht. We zijn nu enkele jaren verder zonder dat er verbetering is. Begin mei 
is dit onderwerp ter sprake gebracht bij de burgemeester. Deze week is een reactie gekomen. De 
gemeente heeft het beheer over de straatverlichting terug genomen. Er is een nieuw bedrijf voor 
aangetrokken. Er worden nu metingen uitgevoerd, die worden getoetst aan de landelijke normen. 
Het plan wordt concreet met de bewoners afgestemd. Men is nu in het stadium van meting.  
Zorg voor eigen goede verlichting rond het huis blijft helaas van toepassing. 
 
Ontwikkelingen Noorderkerk: De heer Wentink informeert naar de plannen rond de Noorderkerk.  
Er gaan geruchten dat het voorlopig koopcontract is getekend en dat er plannen zijn voor 
verbouwingen van de Noorderkerk binnen de randvoorwaarden van de gemeentelijke 
monumentenzorg. BBN bevestigt dit. De ontwikkelaar wil echter eerst meer zekerheid voor dat het 
voorlopig koopcontract omgezet wordt in een definitief koopcontract. Het huidige 
bestemmingsplan heeft een maatschappelijke bestemming. Er zijn plannen voor 2 x 2 onder 1 kap 
woningen en een beperkt aantal appartementen. Hiervoor is een wijziging van het 
bestemmingsplan nodig.  
 
Ontwikkellocaties: 
Mevrouw Thier meldt dat er bij de gemeente een procesvoorstel ligt voor de sloop van de Oude 
Theresiaschool dit jaar. Er loopt een intensief participatietraject met de buurtbewoners voor 
verdere ideeën. Ook andere ontwikkellocaties zoals het oude Rataplan worden nauwgezet door 
BBN gevolgd. 
 
30 km zone:  
Er wordt geïnformeerd naar een meetinstallatie van de snelheden die in bepaalde lanen wordt  
gereden. De wijkcontactambtenaar, de heer Kosterman, bevestigd dat als de bewonersvereniging 
daartoe initiatief neemt, dan kan deze opgehangen worden.  
 
Datum ALV 
Een van de leden verzoekt om de datum van de ALV te verplaatsen naar de week voor of na de 
voorjaarsvakantie. Het bestuur zal zich hierover beraden.  
 
 

De voorzitter sluit om 20.15 uur het huishoudelijk deel van de vergadering.   
* * * 


