Postbus 467
3720 AL Bilthoven

www.bilthovennoord.nl
email: info@bilthovennoord.nl
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BEWONERSVERENIGING BILTHOVEN-NOORD
JAARVERSLAG OVER 2018

1. Voorwoord
Veel contacten met en tussen leden, grotere betrokkenheid van wijkbewoners bij de uitwerking van
concrete opgaven voor de wijk als ingekaderd door het nieuwe Beleidsplan van de bewonersvereniging
en het in gang zetten van toekomstgerichte activiteiten die zeker een aantal jaren tijd en energie van
bestuur en leden zullen opeisen. Kortom, aan dynamiek geen gebrek binnen BBN.
Maar tegelijkertijd, sinds het aantreden van het nieuwe College van B&W in juni 2018, een aanzienlijk
minder open en transparante relatie met de gemeente dan we de afgelopen jaren gewend waren. Dit in
opvallende tegenspraak met de intenties aangaande actieve burgerparticipatie als geuit door alle
politieke partijen die het bestuur sprak in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018.
Een betreurenswaardige ontwikkeling, in de ogen van het bestuur niet passend in het huidig
tijdsgewricht waar in toenemende mate beroep wordt gedaan op de inzet van burgers voor het oplossen
van maatschappelijke vraagstukken. Wederzijds vertrouwen is dan een onmisbare basis.
Communicatie met het bestuur van de gemeente is - ondanks de inzet van de nieuw aangetreden
gebiedsmakelaar - moeizaam, zo niet frustrerend gebleken de laatste tijd. Voor het centrumplan heeft
dit zelfs geleid tot een rechtszaak, een gang die BBN structureel probeert te voorkomen.
Terugkijkend op 2018, kunnen we echter toch bovenal constateren dat de vereniging op vele fronten
haar steentjes bijdraagt aan het behoud van de kwaliteiten van onze mooie woonwijk. Dit jaarverslag
geeft een overzicht daarvan.

2. Vereniging
In 2018 vond in de jaarvergadering van 18 april een levendige discussie plaats over uiteenlopende
actuele kwesties binnen de wijk. Helaas was er niet voor alle onderwerpen voldoende tijd beschikbaar
om uitgebreid met elkaar van gedachten te wisselen. Daarom is er – bij wijze van experiment – een
extra ledenbijeenkomst georganiseerd (op 10 september), waar wederom levendig werd gediscussieerd
over een aantal specifieke issues. Beide bijeenkomsten kenden een grote opkomst, reden om ook in
2019 twee ledenbijeenkomsten te houden.
In aanvulling op deze directe communicatie met en tussen de leden zijn actuele ontwikkelingen gedeeld
middels de digitale nieuwsbrief “Even Bijpraten”.
Ook nieuw in 2018 was de instelling van commissies, die het bestuur bijstaan in het realiseren van veelal
concrete opgaven. De Commissie Duurzaamheid zet zich in om leden te ondersteunen die hun
(bestaande) woning willen verduurzamen, de Commissie AED organiseert de fundraising voor AEDapparaten en coördineert opleidingsprogramma’s voor hulpverleners.

Op de ledenbijeenkomst van september werd het Beleidsplan voor de periode 2018-2022 vastgesteld.
Vier beleidsthema’s staan centraal voor de komende jaren: bewaking kwaliteit woonomgeving,
concretisering duurzaamheid voor woningeigenaren, vinger aan de pols v.w.b. veiligheid en de basis
van BBN toekomstbestendig maken. En dat met een BBN-eigen aanpak: alert, assertief en slagvaardig,
pro-actief wijkopgaven tot oplossing brengen, wijkbewoners per onderwerp betrekken op basis van een
praktische invulling van burgerparticipatie met BBN als de coördinerende gesprekspartner richting
gemeente. Dit alles onder de vlag “actief wijkburgerschap voor nu en straks”.
Een punt van zorg blijft dat we van veel leden geen e-mailadres hebben, vandaar de permanente oproep
aan leden ons hun e-mailadres door te geven (ook bij e-mailadreswijzigingen). Vanaf 2018 vindt ook de
betaling van de contributie via digitale weg plaats. Door het nog ontbreken van een volledig dekkend emailbestand blijft ook gewoon drukwerk (voorlopig) nog nodig. De leden waarvan wij geen e-mailadres
in onze ledenlijst hebben, ontvangen de jaarstukken voorlopig nog per post, de nieuwsbrieven worden
uitsluitend digitaal verstuurd.

3. Ruimtelijke ordening
Nieuwe omgevingswet vs. bestemmingsplan Bilthoven-Noord
Na vaststelling van het bestemmingsplan ‘Bilthoven Noord 2013’ is in de praktijk duidelijk geworden dat
de in het bestemmingsplan vastgelegde minimumafstanden voor bebouwing tot aan de zijdelingse
perceelgrenzen niet altijd worden gerespecteerd en dat deze situaties een afbreuk opleveren voor de
nagestreefde ruimtelijke kwaliteit van de wijk. Dit komt (mede/vooral) door nieuwe regelgeving m.b.t.
vergunningsvrij bouwen en de wijziging van het Besluit omgevingsrecht (Bor) d.d. 4 september 2014.
Deze effecten worden door BBN, maar ook wel door de gemeente, onwenselijk geacht.
Op verzoek van BBN en in samenspraak met de gemeente is eind 2018 door bureau Pouderoyen een
advies uitgebracht hoe tot ‘reparatie’ in deze kan worden gekomen. Begin 2019 wordt met de gemeente
overlegd hoe dit advies op te volgen.
Ontwikkellocaties in de wijk
Het bestuur volgt enkele ontwikkellocaties in Bilthoven-Noord. Dit betreft hoofdzakelijk gronden van
voormalige scholen of maatschappelijke voorzieningen, in eigendom bij de gemeente. Waar relevant
zorgt BBN ervoor al in een vroegtijdig stadium betrokken te zijn bij de te plannen nieuwe invulling. Met
name wordt in de gaten gehouden of er geen ontwikkelingen worden voorzien die in conflict zijn met het
bestemmingsplan en of de functiewijziging passend is binnen de wijk.
Voor het terrein van de oude Theresiaschool is bij de gemeente een particulier initiatief (incl.
financiering) “vanuit de buurt” ingediend voor de realisatie van een sloop-/nieuwbouwplan ter vervanging
van het huidige pand. Het plan behelst maatschappelijke / maatschappelijk-commerciële voorzieningen
op de begane grond en een (bescheiden) aantal huurappartementen op de 1e verdieping. Het plan lijkt
realistisch en wordt begin 2019 in detail besproken met de gemeente om vast te stellen of er een basis
is voor overeenstemming. Als dat positief uitvalt, vindt een informatiebijeenkomst plaats met de
omwonenden om hun reactie te horen. Afhankelijk van de uitkomst daarvan kan er een definitieve
overeenkomst worden gesloten. Streven is dit uiterlijk vóór de zomer van 2019 te hebben afgerond.
Het terrein van voormalig Rataplan aan de Jan Steenlaan, tijdens de verbouwing van Het Nieuwe
Lyceum in gebruik bij de school, is door HNL eind 2018 opgeleverd aan de gemeente, die van plan is
daar woningbouw van de midden-categorie te (laten) realiseren. Dit project is nog in de voorbereidende
fase.
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De Noorderkerk – dorpsmonument – wordt momenteel verbouwd tot appartementen, onder integrale
handhaving van de buitengevel. Hiervoor is het bestemmingsplan gewijzigd van een maatschappelijke
naar een woonfunctie. Ter vervanging van de bijgebouwen van de Noorderkerk zijn 2 nieuwe woningen
voorzien.
De gemeente De Bilt is sinds 1979 eigenaar van een bosperceel, gelegen op de hoek van de
Rembrandtlaan en de Van Dijcklaan. Het perceel was eigendom van Karl Friedrich Hein (destijds
inwoner van Bilthoven en oprichter van het K.F. Heinfonds). Het perceel is destijds voor een symbolisch
bedrag door de K.F. Heinstichting aan de gemeente De Bilt verkocht, met onder meer de afspraak er
een groene en publiek toegankelijke bestemming aan te geven. Aan de schenking was een aantal
voorwaarden verbonden: het moest openbaar groen blijven, de oude toegangspoort moest behouden
blijven en er mocht geen kaalslag plaatsvinden.
Inmiddels zo’n 4 decennia verder en na een informatieverzoek vanuit de K.F. Heinstichting richting
gemeente hoe het er met het perceel voorstond (in ieder geval voor wat betreft onderhoud), heeft
overleg plaatsgevonden tussen de gemeente, BBN en direct aanwonenden over mogelijke plannen voor
dit perceel. Een idee was er een informele speelplek in te richten waarbij natuurbeleving een belangrijke
rol speelt. Na bezwaren vanuit de omwonenden en bij gebrek aan budget aan gemeentezijde, is dat
idee losgelaten. Er wordt door de gemeente nu een beheerplan opgesteld voor de komende jaren,
gericht op duurzame instandhouding en vaststelling wat er moet gebeuren om het achterstallig
onderhoud weg te werken.
Oprichting Stichting Oude Biltsche Meertje
Door buurtbewoners en andere belangstellenden is in 2018 de 'Stichting vrienden van het Oude Biltsche
Meertje' opgericht. Doel van de Stichting is het behoud, onderhoud en eventueel verbeteren van dit stuk
natuur (openbaar groen) in onze wijk. BBN steunt dit initiatief.
Voor verdere achtergronden en details verwijzen wij naar onze website www.bilthovennoord.nl onder
ruimtelijke ordening / bestemmingsplannen.

4. Leefmilieu – groen
Onderhoud bermen
BBN blijft bij de gemeente aandacht vragen voor onderhoudsacties aan bermen. Navraag leerde dat er
wel een formeel gemeentelijk beleid is hoe met de bermen in Noord om te gaan. Dit is vastgesteld door
de raad in 2014, maar geen mankracht om dat uit te voeren. Bij afwezigheid van trottoirs in de wijk,
vervullen deze bermen ook een functionele (waterbergende) rol, anders dan elders in de gemeente.
Ook in 2018 waren er helaas geen tekenen van (herstel- en onderhouds-)activiteiten van de kant van
de gemeente.
In januari 2018 heeft de storm veel schade aangebracht aan bomen en takken. Na veel klachten door
bewoners en onder druk van BBN heeft de gemeente uiteindelijk de afgebroken takken door de
stormschade opgeruimd.

5. Leefmilieu - duurzaamheid
Verduurzaming van onze woningen is de opgave van elke individuele huiseigenaar. We horen er
regelmatig over in de discussies rondom de energietransitie. Maar hoe doe je dat? En hoe kan BBN
daarbij ondersteuning bieden? Tijdens de jaarvergadering van 18 april 2018 heeft wijkgenoot Joost
Wentink een uitgebreide inleiding verzorgd over deze opgave. Zie hiervoor de website
www.bilthovennoord.nl onder leefmilieu/duurzaamheid.
In aansluiting op deze inleiding is door BBN de Commissie Duurzaamheid in het leven geroepen,
bestaande uit 4 wijkgenoten die hun professionele kennis en ervaring op dit gebied ter beschikking
stellen aan de leden van de bewonersvereniging. In 2018 is gestart met drie activiteiten:
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1. ontwikkeling van een lokale kennisbasis aan de hand van zgn. leerobjecten: verschillende typen
voorbeeldwoningen uit onze wijk (zoals vrijstaande villa, 2-onder-1 kap woning, woning uit de
jaren twintig/dertig) met beschrijving van energieprestatie, genomen c.q. te nemen
maatregelen, kosten en effecten, etc.;
2. het opzetten van een kennisplatform, in de vorm van een vraagbaak en bereikbaar via een
website, met feiten, adviezen, links naar relevante kennisbronnen en referentiemateriaal voor
het verduurzamen van je woning. Via commissielid Eize Jan Bakker wordt gezorgd voor een
goede aansluiting op de activiteiten die BENG (zie https://www.beng2030.nl) in deze
onderneemt;
3. coaching bij het traject voor het verkrijgen van een formeel energielabel.
Geïnteresseerde BBN-leden kunnen via het e-mailadres van BBN (info@bilthovennoord.nl) contact
opnemen met de Commissie Duurzaamheid.

6. Leefmilieu - veiligheid
AED
Tijdens de jaarvergadering van 18 april is, met medewerking van Hartslag De Bilt, een toelichting
gegeven op het belang van AED’s (Automatische Externe Defibrilators). Bij een hartstilstand is iemand
bewusteloos en ademt niet meer of niet normaal. Dit is een levensbedreigende situatie. Door zo snel
mogelijk te starten met reanimatie neemt de overlevingskans toe. Dit kan door inzet van
burgerhulpverleners en met behulp van een AED. Dit vraagt enerzijds een wijkdekkende
beschikbaarheid aan AED-apparaten en anderzijds een georganiseerd netwerk aan gekwalificeerde
hulpverleners.
Na inventarisatie van de in de wijk al (permanent, d.w.z. niet achter gesloten deuren ) beschikbare
AED’s bleken er nog 6 AED’s extra nodig in onze wijk. Er is inmiddels één bedrijf in onze wijk die de
AED van binnen naar buiten wil verplaatsen. Met een ander bedrijf zijn we nog in gesprek. Er zijn dan
nog 4 á 5 AED’s nodig. De crowdfundingsactie voor de benodigde AED’s is eind november gestart.
Straatverlichting
Afgelopen november 2018 zou er vanuit de gemeente een beleidsplan over vervanging en aanvulling
van de straatverlichting in de wijk worden gepubliceerd, met een uitvoering gespreid over de komende
7-8 jaar. Dit na lang aandringen vanuit BBN ter verbetering van de (sociale) veiligheid in diverse lanen.
Helaas is er tot op heden nog geen beleidsplan dat voor publicatie gereed is.
Veiligheidscijfers
Er zijn geen ongevallen geregistreerd. Ook wordt er geen overzicht van de auto- en woninginbraken
van 2018 gepubliceerd voor Bilthoven Noord

7. Verkeer
Corridorstudie Bilthoven Noord / Bilderdijklaan
In oktober 2015 heeft BBN een enquête gehouden onder haar leden over de verkeersveiligheid, in het
bijzonder voor fietsers, op de Soestdijkseweg Noord. Eén van de uitkomsten was dat met name het
kruispunt Bilderdijklaan / Soestdijkseweg Noord / van Ostadelaan door een meerderheid van de
respondenten als (zeer) onveilig werd ervaren.
Op 1 maart 2016 heeft de gemeente omwonenden uitgenodigd om mee te denken over mogelijke
oplossingen voor de verkeerssituatie op deze gevaarlijke kruising. Hierbij zijn diverse
oplossingsrichtingen aangedragen. Deze en andere, eerder voorgestelde maatregelen, (in totaal 18)
zijn door de gemeente uitgebreid geanalyseerd. Eén van de oplossingen (een uitrijverbod voor auto’s
vanuit de Bilderdijklaan richting de Soestdijkseweg Noord) is in de praktijk getest gedurende een
proefperiode van ca. 3 maanden (april-juni 2018). Hiervoor zijn verkeerstellingen en camera-observaties
gedaan. Bij de tellingen is er voor en tijdens de proef geteld. Echter de camera-observaties hebben
alleen plaatsgevonden tijdens de proef, een nulmeting heeft niet plaatsgevonden.
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Eind 2018 was er nog geen rapportage van deze onderzoeken beschikbaar en waren er ook nog geen
(voorgenomen) besluiten bekend.
Veilig (fiets)verkeer op de Jan Steenlaan
In maart 2018 heeft de werkgroep Veilig Fietsen Jan Steenlaan een startnotitie aangeboden aan
wethouder Ebbe Rost van Tonningen met voorstellen voor oplossing van de door velen als onveilig
ervaren verkeerssituatie op de Jan Steenlaan. Het tijdelijke Verkeerscirculatieplan De Leijen – ooit
ingesteld in verband met de aanleg van de tunnel in de Leijenseweg – bleef hangende besluitvorming
in stand.
De drie initiatiefnemers achter de Werkgroep Veilig Fietsen Jan Steenlaan (naast BBN ook de Wijkraad
De Leijen en de scholen en sportclubs aan de Kees Boekelaan) hebben op 28 oktober het College van
B&W opgeroepen betrokken te worden in het besluitvormingsproces omtrent de maatregelen op en rond
de Jan Steenlaan ((zie www.bilthovennoord.nl onder verkeer/verkeerscirculatie, bericht aan B&W). Niet nadat
de besluitvorming heeft plaatsgevonden, maar voorafgaand daaraan. Dit vooral ook om recht te doen
aan de omvangrijke inspanningen van de Werkgroep en aantoonbaar burgerparticipatie serieus te
nemen (draagvlak creëren was uiteindelijk de insteek!). Vanuit de gemeente is hier geen enkele reactie op
ontvangen.

Op 4 december 2018 heeft het College een besluit genomen om het tijdelijke Verkeerscirculatieplan op
te heffen en de Jan Steenlaan weer in twee richtingen open te stellen, met snelheidsremmende
maatregelen en een verbod voor vrachtverkeer. Op 13 december heeft het College de Raad daarover
geïnformeerd in de Commissie Openbare Ruimte.

8. Kennisbank
De Kennisbank heeft als doel het stimuleren van het maatschappelijk benutten van de kennis en kunde
binnen onze wijk. In 2018 zijn hieruit twee werkgroepen voortgekomen waar wijkgenoten hun kennis en
kunde inzetten op respectievelijk duurzaamheid en crowdfunding AED.

9. Contacten met de omgeving
Centrumplan Bilthoven
Met het uitbrengen van een advies over de herinrichting van het Vinkenplein en over een pakket aan
afspraken om de parkeersituatie in het centrum beheersbaar te krijgen, heeft de Klankbordgroep
Centrum Bilthoven – waarin BBN een belangrijke rol heeft gespeeld en Coen Jager 10 jaar als voorzitter
heeft gefungeerd - begin 2018 haar langjarige en intensieve betrokkenheid bij de herontwikkeling van
het centrum van Bilthoven beëindigd.
Vanaf oktober 2007 heeft de Klankbordgroep in 11 adviezen aan het College van B&W de inbreng
georganiseerd van bewoners, ondernemers, scholen en maatschappelijke groeperingen voor de
vernieuwing van het centrum van Bilthoven. Geheel op eigen kracht en met pro-actieve inbreng hebben
de leden van de Klankbordgroep in grote gezamenlijkheid bijgedragen aan de plannen, de
besluitvorming en het uitvoeringsproces voor een nieuw dorpscentrum. Bezegeld door een besluit van
B&W had de Klankbordgroep de status van formele gesprekspartner van de gemeente, waaronder
gevraagd en ongevraagd aan het College van B&W advies kon worden uitgebracht, het College daar
schriftelijk op reageerde en bij besluitvorming aangaf op welke wijze de adviezen daarbij een rol hadden
gespeeld.
Aan deze werkwijze is een einde gekomen toen de ondernemers ervoor kozen de uitwerking van met
name de parkeersituatie op eigen kracht verder op te pakken.
In december 2018 heeft Hart VOOR Bilthoven (HVB) zich genoodzaakt gezien naar de rechter te
stappen vanwege het volstrekt ontbreken van communicatie met de gemeente over de bezwaren
aangaande de bouwhoogte van de nieuwbouw aan het Vinkenplein. BBN is participant in HVB, een
netwerkorganisatie die alle bij het centrum betrokken bewonersgroeperingen verenigt.
BBN betreurt ten zeerste dat zo’n formele beroepsstap nodig is geweest en kan niet goed begrijpen
waarom de gemeente niet op gebruikelijke wijze het overleg met haar inwoners kan voeren, waar dit de
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afgelopen 10 jaar – vooral via de Klankbordgroep Bilthoven Centrum – constructief en productief heeft
plaatsgevonden. Maar er komt een moment dat duidelijk moet zijn dat inwoners niet over zich laten
lopen waar het gaat over rechtszekerheid en gelegitimeerde, opbouwende participatie. De case
Vinkenplein was de aanleiding, maar er lijkt zich sinds het aantreden van het nieuwe College van B&W
een patroon van non-communicatie tussen gemeente en burgers af te tekenen waaraan ook wat BBN
betreft een halt moet worden toegeroepen.
Gemeente
In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 heeft het bestuur van BBN de
lijstrekkers van de politieke partijen die deelnamen aan de gemeenteraadsverkiezingen uitgenodigd van
gedachten te wisselen over hun voornemens die - direct dan wel indirect - raken aan onze wijk. En
kennis te nemen van de wensen en behoeften vanuit de wijk. Alle lijsttrekkers hebben gehoor gegeven
aan deze uitnodiging. Een samenvatting van de bevindingen uit de 11 bilaterale gesprekken, die
wederzijds als inspirerend en leerzaam werden ervaren, is te vinden op www.bilthovennoord.nl onder
Vereniging/EvenBijpraten.
Volgens goed gebruik heeft een delegatie uit het bestuur ook in 2018 bilateraal overleg gehad met de
burgemeester. Gespreksonderwerpen waren o.a. het AED-initiatief (waarvoor de jaarlijkse
gemeentelijke subsidie aan de bewonersvereniging integraal wordt ingezet), ervaringen met
burgerparticipatie en hoe te leren van de opgedane lessen, het streven te komen tot een zgn.
omgevingsvisie, de rol en taakinvulling van de recentelijk benoemde gebiedsmakelaar, de veiligheid in
de wijk en het initiatief rondom verduurzaming van bestaande woningen.
In verband met het aantreden van een nieuw College van B&W in juni 2018 is afscheid genomen van
wethouder Mieras (onder dankzegging voor zijn inzet voor de wijk en haar bewoners) en in bilaterale
gesprekken kennis gemaakt met de nieuwe wethouders Landwehr (ruimtelijke inrichting, verkeer,
centrumplan en tevens wijkwethouder voor Bilthoven Noord) en Smolenaers (financiën, duurzaamheid
en wonen).
Op ambtelijk zowel als bestuurlijk niveau bestaan er directe lijnen vanuit de verschillende BBNbestuursleden m.b.t. hun respectievelijke portefeuilles. Waar mogelijk acteren zij pro-actief en met eigen
voorstellen, wat constructieve en tijdsbesparende oplossingen oplevert. De meer algemene
informatielijnen vanuit de gemeente richting BBN verdienen echter verbetering. Met het aantreden van
de gebiedsmakelaar, Fleur van der Schalk, als vaste contactpersoon tussen wijk en gemeente, is in
deze een eerste stap gezet. Maar in algemene zin blijft helaas de communicatie problematisch.

10. Communicatie met de leden
Communicatie met de leden vindt plaats middels digitale nieuwsbrieven. In 2018 zijn 5 nieuwsbrieven
verstuurd, met de volgende onderwerpen:
• Maart 2018: Een samenvatting van de bevindingen uit de 11 gesprekken met de lijsttrekkers bij de
gemeenteraadsverkiezingen.
• Maart 2018: Even Bijpraten: werkgroep Veilig Fietsen Jan Steenlaan biedt startnotitie aan,
Klankbordgroep Centrum Bilthoven beëindigt haar activiteiten, proef éénrichtingsverkeer
Bilderdijklaan e.o. van start, AED apparatuur in Bilthoven Noord, BuitenBeter-app
• Juli 2018: Duurzaamheid, maar dan concreet. Hoe pakken we het op als inwoners van Noord?
• Oktober 2018: Even Bijpraten: Beleidsplan BBN 2018-2022 vastgesteld, duurzaamheid als
speerpunt, crowdfunding AED’s in Bilthoven Noord, (fiets)verkeersveiligheid Jan Steenlaan,
verbetering veiligheid kruispunten Soestdijkseweg Noord t.h.v. Bilderdijklaan, oprichting Stichting
Oude Biltsche Meertje en straatverlichting.
• December 2018: AED’s in Bilthoven-Noord: naar een bredere dekkingsgraad en een
hulpverleningsnetwerk
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Naast deze nieuwsbrieven is in april 2018 de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering met
bijbehorende stukken en in september 2018 de uitnodiging voor de Ledenbijeenkomst digitaal verstuurd
naar de leden. Ook is de contributie digitaal geïnd.
Voor verdere achtergronden en details verwijzen wij naar onze website www.bilthovennoord.nl

11. Bestuurlijke zaken
Samenstelling bestuur m.i.v. jaarvergadering 18 april 2018
De heer Ralph Jacobs is door de ledenvergadering herbenoemd voor een periode van 3 jaar.
Al met al is per saldo eind 2018 de bestuurssamenstelling identiek als het jaar ervoor:

Bestuursfunctie
Voorzitter

Naam
T.C.M. Jager (Coen)

Secretaris

R. Jacobs (Ralph)

Penningmeester

J.G.M. Tabbers (Joe)

Lid

I.Duthler (Ina)

Aandachtsgebieden
Voorzitter, Burgerparticipatie, Centrumplan,
Duurzaamheid
Secretaris, Communicatie, Digitaal,
Ruimtelijke ordening
Financiën, contactpersoon Hart VOOR
Bilthoven, Centrumplan, Groen
Veiligheid, Verkeer, Actief wijkburgerschap,
Communicatie
Juridische zaken, Ruimtelijke ordening

Vacant

De vereniging wordt secretarieel ondersteund door mevrouw H.M. (Hege) van Beek-van Honschooten.

Vergaderfrequentie
In het verslagjaar vergaderde het bestuur zeven maal. Op 18 april 2018 werd de jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering gehouden. Aansluitend was iedereen uitgenodigd voor een thema-avond die geheel
gewijd was aan duurzaamheid. Een aparte ledenbijeenkomst is georganiseerd op 10 september 2018,
waar diverse actuele thema’s zijn besproken. Beide avonden waren zeer goed bezocht.
Daarnaast is diverse malen in kleiner verband door bestuursleden vergaderd over actuele onderwerpen.
Ook zijn twee commissies gestart, waarin leden van de bewonersvereniging belangeloos samen met
enkele bestuursleden hun kennis en kunde aanbieden: Commissie Duurzaamheid en Commissie AED
crowdfunding. Beide commissies zijn regelmatig bijeengekomen.

Ledenbestand
Aan het begin van het verslagjaar waren er 575 leden. 35 leden zijn uitgeschreven om uiteenlopende
redenen, veelal wegens verhuizing buiten Bilthoven-Noord, overlijden of achterstallige betaling van
contributie. 20 nieuwe leden hebben zich aangemeld. Hiermee kwam aan het einde van het verslagjaar
het aantal leden uit op 560.

Commissie onderzoek rekeningen
De kascommissie 2018 werd gevormd door mevrouw R. Engeman en de heren R. Claassens en D.A.
Voûte.

Bilthoven, april 2019
Het bestuur
***
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