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Forse greep
in A27-kas voorkomen
door Frank Klok
Bij de besteding van 15.000.000 euro aan bovenwettelijke maatregelen tegen geluidsoverlast
en inpassing van de verbreding van de A27 is een forse greep in de kas hopelijk voorkomen.
Maandag, 25 november bleek, tijdens een consultatie van het bewonersoverleg bij de Provincie, dat
er vooraf, in ambtelijk overleg en
voorrondes door enkele partijen, al
een claim was gelegd op 8.000.000
euro voor verbetering van o.a. de
fietsinfrastructuur, met name een
noord zuid verbinding (zie rode lijnen op kaartje).
Voor de aanwezige bewoners was
dit een regelrechte overval. Zij
hadden zelf met veel bloed zweet
en tranen deze ‘extra 15 mjn. Bovenwettelijk’ in Den haag binnengehaald, expliciet voor verbetering
van de leefbaarheid in de wijken
Lunetten, Blauwkapel, Rijnsweerd,
Voordorp en Groenekan.
In de commotie over dit ambtelijk
gesteggel rond de verdeling van dit
geld vielen woorden als: een overval, diefstal, bedrog en ‘detournement des pouvoirs’ (‘machtsverdraaiing’). Tijdens de consultatie
bleken de wensen van de bewóners
over de invulling van de gebiedsuitwerking prima met elkaar te
sporen en niet voor tweeërlei uitleg
vatbaar.

De ambtenaren van de Provincie
kregen dan ook de opdracht die
wensen, via Gedeputeerde van
Lunteren aan Minister Schultz van
Haegen kenbaar te maken.
Betrokkenheid bewoners
De bewoners spraken verder teleurstelling uit over hun late betrokkenheid. Zij worden immers als direct
betrokkenen het meest getroffen
door de verminderde leefbaarheid
in hun wijken (geluidsoverlast,
verminderde luchtkwaliteit, risico
op gezondheidsschade van de verbrede A27).
Zij verwachten daarom dat hun participatie in de verdere uitwerking
verbeterd zal worden. De Provincie
moet een belangrijke partij als de
bewoners in het vervolg beter en
eerder bij het proces betrekken en
een belangrijker rol toekennen; bij
voorkeur tenminste gelijkwaardig
aan die van de regiopartners.
Ivoren toren
Hopelijk zal inbreng van de bewoners leiden tot aanpassing van het
advies over het gebied en zal er
binnen het budget veel meer gewicht aan de geluidsmaatregelen

wordt gegeven. Als dát het uiteindelijke resultaat is dan is men in het
Provinciehuis daadwerkelijk uit de
Ivoren Toren gekomen.
Wensen en standpunten
De belangrijkste wensen en
standpunten van het bewonersoverleg zijn:
- inzet van de middelen in de directe nabijheid van de A27
-
budget vooral gebruiken voor
bovenwettelijke maatregelen
voor geluid
- budget niet opdelen, maar besteden vanuit prioriteit en wat
het meest noodzakelijk is (hoe
nuttig en noodzakelijk fietspaden ook mogen zijn, ze horen
nu niet bij de prioriteiten van de
bewoners).
- definitieve vaststelling budgetbesteding in overleg met omwonenden A27 uitvoeren ná
vaststelling van het definitief
tracé en de wettelijke maatregelen voor de A27

Volgende stap in herontwikkeling
Bilthoven Centrum
De gemeente De Bilt gaat in de komende periode met marktpartijen in gesprek
over de verschillende mogelijkheden voor vastgoedontwikkeling aan de noordkant
van het Vinkenplein. Na deze gespreksronde wordt er mogelijk overgegaan tot een
marktselectie. Wethouder Arie-Jan Ditewig juicht het betrekken van marktpartijen toe:
‘De partijen helpen ons bij de ontwikkeling van deze locatie en leveren op die manier
een belangrijke bijdrage aan een sterk en levendig centrumgebied’.
De hoek van de Melchiorlaan en
het Vinkenplein (tot de Vinkenlaan)
wordt in de toekomstige situatie één
van de grootste blikvangers in het
centrum van Bilthoven. Wat nu nog
grotendeels een parkeervoorziening
is, wordt straks de ontmoetingsplek
van het centrum. Auto’s maken
hier ruimte voor winkels, horeca
met terrassen, open ruimtes en veel
groen. De drie verdiepingen boven
de commerciële ruimtes bieden
plaats aan zo’n 29 woningen. De
toekomstige bewoners kunnen hun
auto kwijt in de nieuw te bouwen
ondergrondse parkeergarage. Met
de komst van nieuwe woningen en
commerciële ruimtes wordt de aantrekkingskracht op commerciële
partijen en bezoekers verder vergroot, zo verwacht wethouder Ditewig: ’Bovendien laten we met dit
initiatief zien dat we écht doorpakken in het centrum van Bilthoven.
Met een vastgesteld Bestemmingsplan, een uitgebreid Masterplan
en een Beeldkwaliteitplan zijn alle
ingrediënten aanwezig om tot een
mooie ontwikkeling te komen’.
Wat nu nog grotendeels een
parkeervoorziening is, moet straks
de ontmoetingsplek van het centrum
worden.

Fietspaden i.p.v. geluidswering

VVD De Bilt kiest
nieuw bestuur
De VVD-afdeling De Bilt hield op 11 december in
het H.F. Witte Centrum in De Bilt een buitengewone
ledenvergadering waarbij een nieuw bestuur werd gekozen.
De bestuursverkiezing vond plaats omdat het vorige bestuur
op 30 oktober was afgetreden. De leden van de afdeling waren
het niet eens met de kandidatenlijst voor de gemeenteraad die
het bestuur had voorgedragen. Daaruit trok het bestuur de
conclusie dat het zijn werk niet goed had gedaan en trad af.
Dick de Jong (51) is de nieuwe voorzitter van de afdeling. De Jong
is ondernemer en sinds 2006 lid van de VVD. Voor de VVD-afdeling
was hij lid van de pr- en communicatiecommissie en het campagneteam voor de raadsverkiezingen. Martijn Julius werd gekozen tot vicevoorzitter, Jacqueline Schepens secretaris en Eelco Dalmeijer penningmeester.
Jolanda van Hulst werd op 20 april gekozen als lijsttrekker van de
VVD-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. De volgorde van de
overige kandidaten is eveneens vastgesteld. Tot en met nummer 7 zijn
dat: Arie-Jan Ditewig, Kees Lelivelt, Natasja Steen, Hans Los, Christiaan van Nispen tot Sevenaer en
Henk van der Kammen. Het verkiezingsprogramma van de VVD
heeft als titel Werk in uitvoering.
‘Daar kun je heel veel onder hangen’, aldus Jolanda van Hulst. Ze
noemt als zichtbaar voorbeeld de
tunnels die in aanbouw zijn, maar
de partij wil ook nieuw werk binnenhalen.
‘Hoofdspeerpunt is daarom het
bevorderen van de lokale economie. Zorgen voor werk voor onze
inwoners, bedrijven aantrekken
die daar voor kunnen zorgen en
werken aan de omgeving. Ook
veiligheid blijft een speerpunt.’ Jolanda van Hulst, lijsttrekker van
de VVD.
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