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Mocht uw e-mailadres nog niet bekend zijn bij het 
secretariaat, dan verzoeken wij u dat door te geven 
(info@bilthovennoord.nl). Communicatie met de 
leden verloopt grotendeels middels e-mail 
nieuwsbrieven. 
Uw adresgegevens zullen vertrouwelijk worden 
behandeld. 

 
BEWONERSVERENIGING BILTHOVEN-NOORD 

 
JAARVERSLAG OVER 2014 

 
 

1. Voorwoord 
 
In 2014 is het beleid van de Bewonersvereniging onder de loep genomen, wat heeft geleid tot een 
nieuw Beleidsplan waarover levendig is gediscussieerd op de Thema Avond van juni, in aanwezigheid 
van de burgemeester en diverse raadsleden. Naast belangenbehartiging is nu ook het benutten van 
de potentie binnen de wijk een nadrukkelijke doelstelling van de Vereniging. Hieraan is al direct 
invulling gegeven door de grote betrokkenheid van een zevental wijkbewoners bij het opstellen van 
een structuurschets voor Bilthoven Centrumplan Oost. 
 
Het jaar 2014 kenmerkte zich in belangrijke mate door intensieve inzet vanuit de Bewonersvereniging 
bij twee belangrijke bestemmingsplannen: Bilthoven-Noord en Rembrandtlaan. Bij beide plannen 
stond borging van de kernkwaliteiten van onze wijk – open en groen – centraal. Bijstelling van de 
voornemens vanuit de gemeente was o.i. vereist om ruimtelijke kwaliteiten en consistentie van 
regelgeving op het gewenste niveau te brengen. Inschakeling van externe adviezen bleek een 
effectief middel ter onderbouwing van onze voorstellen en bijsturing van de gemeentelijke 
besluitvorming. 
Het bestemmingsplan Bilthoven-Noord is in mei 2014 vastgesteld, waarbij de vanuit BBN bepleite 
wijzigingen voor het grootste deel zijn opgenomen. Een mooi succes, dankzij de vele en jarenlange 
inspanningen vanuit de wijk.  
Rondom het plan Rembrandtlaan is een unieke samenwerking ontstaan tussen de 
bewonersverenigingen van De Leijen, het centrum en Bilthoven-Noord alsmede de 
ondernemingsvereniging Centrum. Deze zgn. G4 is zeer actief geweest, in het opzetten van analyses 
en onderbouwingen voor planwijzigingen, een bilateraal gesprek met de verantwoordelijk wethouder 
en veel publiciteit. Begin 2015 is het plan door de Gemeenteraad vastgesteld, met een baaierd aan 
wijzigingen en aanpassingen. Echter, het hete hangijzer van de parkeer- en verkeersproblematiek is 
naar de mening van de G4 onvoldoende opgelost, hetgeen inmiddels heeft geleid tot een beroep bij 
de Raad van State. 
 
De moord op onze wijkgenoot mevr. Els Borst – en met name de publiciteit daaromheen - drukte ons 
weer eens nadrukkelijk met de neus op de noodzaak van bewaking van de veiligheid in de wijk. 
Primair natuurlijk een zaak van de bewoners zelf (goede bescherming van eigen huis en haard), maar 
in toenemende mate ook een opgave voor gemeente, politie en bewoners gezamenlijk. De statistieken 
geven aan dat de criminaliteit in de wijk al jarenlang structureel afneemt, maar continue alertheid van 
ons allen blijft noodzakelijk. De Bewonersvereniging stimuleert en faciliteert gezamenlijke acties, met 
actieve steun vanuit met name de wijkagent. 
 
Ook in 2014 werden de contouren van ons nieuwe centrum steeds meer zichtbaar. De naderende 
voltooiing van de langzaam verkeertunnel, nieuwbouw rondom de Julianalaan/Melchiorlaan en de – 
gelukkig – eindelijk gestarte renovatie van De Kwinkelier geven concrete invulling aan de allure die het 
centrum beoogt uit te stralen. Een kwalitatief hoogwaardig centrum krijgt vorm conform de vele 
plannen die de afgelopen 7 jaar zijn opgesteld in nauwe samenspraak tussen de gemeente en de 
Klankbordgroep centrum (waarin BBN een belangrijke rol vervult). Plannen die juist ook in de 
uitvoeringsfase aandacht blijven vragen, bijvoorbeeld voor de veelheid aan tijdelijke maatregelen en 
onverwachte uitwerkingen in de praktijk van bepaalde planonderdelen. 
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2. Vereniging 
 
Ter voorbereiding op de Algemene Ledenvergadering van juni 2014, is het beleidsplan van de 
Bewonersvereniging uit 2006 geëvalueerd en een nieuwe beleidsagenda geformuleerd. 
Geconstateerd kon worden dat de doelstellingen en daaraan gerelateerde acties uit het oude 
beleidsplan grotendeels waren gerealiseerd: 

 na ruim 5 jaar van voorbereiding was het bestemmingsplan Bilthoven-Noord een feit; 

 het nieuwe centrumgebied van Bilthoven, waar vanuit BBN een belangrijke bijdrage aan is 
geleverd, begon vorm te krijgen; 

 de openbare orde en (verkeers)veiligheid waren verbeterd; 

 groen (i.h.b. de bermen) is en blijft een zorgenkindje; 

 de gemeentelijke lasten zijn  binnen de perken gebleven; 

 de communicatie met de leden is geïntensiveerd; 

 de communicatie met de gemeente en politieke partijen was open en constructief. 
 
Tijd dus voor een update van de koers van de vereniging, met als belangrijkste nieuwe component dat 
de vereniging meer wil zijn dan alleen belangenbehartiger. Naast de borging van wijkbelangen krijgt 
de benutting van de potentie aan kennis en kunde als aanwezig binnen de wijk expliciete aandacht.  
Het op deze principes gebaseerde beleidsplan 2014-2018 is opgebouwd rondom 6 beleidsdoelen, met 
daaraan gekoppelde concrete acties: 

1. bewaking van de hoogwaardige kwaliteit van de leefomgeving in de wijk; 
2. actieve betrokkenheid rond veiligheid, met intensivering van burgerparticipatie; 
3. zorg voor verkeersveiligheid, in het bijzonder op en rondom de ontsluitingswegen; 
4. stimulering van het maatschappelijk benutten van de kennis en kunde binnen de wijk; 
5. versterking van de basis van BBN binnen de wijk, in het bijzonder bij jongere bewoners; 
6. structurele afstemming met de omgeving van de wijk (gemeente, aanpalende wijken). 

Deze beleidsvoornemens zijn uitgebreid bediscussieerd op de Thema-avond aansluitend aan de ALV 
van 11 juni 2014. De vele aanwezigen, onder wie de burgemeester en een aantal raadsleden, 
zorgden voor een levendig debat en gaven nuttige aanscherpingen aan deze voornemens.  
Het Beleidsplan 2014-2018 is in de bestuursvergadering van 14 juli 2014 vastgesteld. 
 
 

3. Leefomgeving - ruimtelijke ordening 
 
In 2014 hebben twee bestemmingsplannen-in-voorbereiding veel aandacht gevraagd. In de eerste 
plaats het Bestemmingsplan Bilthoven-Noord en voorts de ontwikkeling rond het bestemmingsplan 
Rembrandtlaan. 

 
Bestemmingsplan Bilthoven-Noord 
 
In 2013 heeft BBN zienswijzen ingediend tegen het ontwerp bestemmingsplan Bilthoven-Noord. Begin 
januari 2014 was er geen voortgang te bespeuren m.b.t. dit bestemmingsplan. In een gesprek met de 
wethouder heeft BBN haar zorgen geuit over de trage gang van zaken. Er zouden op het ontwerp 
bestemmingsplan 60 bezwaarschriften zijn ingediend en - zo werd ons meegedeeld - het plan zou 
door de gemeente inmiddels zijn aangepast. 
 
Tegen het  aangepaste plan zoals het college van B&W dat vervolgens heeft goedgekeurd en dat in 
de raadsvergadering zou worden voorgelegd had BBN op essentiële onderdelen zwaarwegende  
bezwaren. Het voornaamste bezwaar betrof de afstanden  tussen de bebouwing en de zijdelingse 
perceelsgrenzen. Die afstanden waren zodanig ingekort dat gevreesd moest worden dat de groene 
doorzichten tussen de huizen in Bilthoven-Noord aanzienlijk zouden worden aangetast. 
 
In verband daarmee is nog voordat het plan in mei in de Raadsvergadering kwam door BBN een 
deskundigenadvies ingewonnen. BBN heeft voor dit advies het bureau Pouderoyen & Compagnons in 
Nijmegen ingeschakeld. Dit bureau heeft in korte tijd een uitgebreid advies afgegeven; dit advies is 
door BBN aan de raadsfracties gestuurd. 
 
Het externe deskundigenadvies is gedeeltelijk door de politieke partijen overgenomen en in een 
amendement verwerkt dat uiteindelijk unaniem door de gemeenteraad is aangenomen. In de 
gemeenteraadsvergadering van 22 mei 2014 is het bestemmingsplan vastgesteld inclusief het 
amendement daarop. Voor BBN een memorabel moment na zolang zoveel inspanning m.b.t. dit 
bestemmingsplan te hebben geleverd. 
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Bestemmingsplan Rembrandtlaan  
 
In 2011 is door de gemeente het project opgestart voor de (hoognodige) revitalisering van de 
Rembrandtlaan (bedrijfsgedeelte tussen de Rogier van der Weydenlaan en de Jan Steenlaan).  
In januari 2014 heeft de gemeente een voorontwerp bestemmingsplan Rembrandtlaan ter inzage 
gelegd. Tegen dit voorontwerp heeft BBN zienswijzen ingediend. Onze bezwaren betroffen vooral de 
toegestane bouwhoogte van 19 meter in de zgn. Kop van het gebied met daarbovenop nog 10% 
vrijstellingsmogelijkheid. Ook m.b.t. de mogelijkheid van detailhandel in de Kop van het gebied heeft 
BBN haar bedenkingen geuit. Voorts is er aandacht gevraagd voor de verkeersintensiteit en het 
parkeren als een dergelijk groot programma gerealiseerd zou worden. 
 
Na de verkiezingen in maart 2014  is een nieuw college van B&W aangetreden en is de samenstelling 
van de gemeenteraad gewijzigd. Deze nieuwe setting aan gemeentelijke zijde bleek echter niet van 
invloed op de inhoud van het plan. Bij het op 7 juli 2014 ter inzage leggen van het ontwerp 
bestemmingsplan Rembrandtlaan alsmede het Beeldkwaliteitsplan bleek namelijk dat met de 
ingediende zienswijzen niets was gedaan, deze werden in de zienswijzennota afgewezen zonder 
behoorlijke motivering. 
Aangezien de eerdere bezwaren van BBN onverkort overeind bleven, zijn door BBN ook tegen het 
ontwerp bestemmingsplan Rembrandtlaan zienswijzen ingediend. 
 
Inmiddels was er i.v.m. de gelijke belangen samenwerking ontstaan met Wijkraad De Leijen, Hart 
VOOR Bilthoven (de gezamenlijke bewonersverenigingen in het centrum) en de 
ondernemersvereniging Bilthoven Centrum. Deze samenwerkende belangenorganisaties hebben op 
alle mogelijke manieren - o.a. in een op het initiatief van BBN tot stand gekomen gesprek met de 
nieuwe wethouder Mieras - hun zorgen geuit over de te ruime mogelijkheden die het ontwerp 
bestemmingsplan Rembrandtlaan bood. Bij de wethouder is erop aangedrongen rekening te houden 
met de massale en eenduidige bezwaren die er onder de inwoners leefden. Er is een beroep gedaan 
op het College om de door hen bepleite moderne bestuursstijl in de praktijk te brengen door burgers 
herkenbaar te laten participeren in de besluitvorming. Ook is uitdrukkelijk aangeboden om constructief 
mee te werken. 
Het uitgangspunt voor de samenwerkende verenigingen was een maximale bouwhoogte van 16 meter 
(de hoogte van de Julianaflat) en geen verdere vrijstellingsmogelijkheid. Voorts het schrappen van de 
mogelijkheid van detailhandel in de kop van het plan. Via de pers en anderszins is aandacht gevraagd 
voor de kwestie. 
 
Op 3 december 2014 heeft het college van B&W met het bestemmingsplan zoals dat toen voorlag 
ingestemd. Het bleek dat de bouwhoogte naar 17,60 meter was teruggebracht en dat de detailhandel 
in de kop uitsluitend werd toegestaan in kleinere units en minder vierkante meters. Bovendien diende 
de detailhandel stationsgerelateerd te zijn. 
Bij schrijven van 24 december 2014 heeft de gemeente ons op de hoogte gesteld van het uiteindelijke 
raadsvoorstel en het besluit over de ingediende zienswijzen (de zienswijzennota) op het ontwerp 
bestemmingsplan. Daarbij werd aangekondigd dat de behandeling van het bestemmingsplan 
“Rembrandtlaan” en het Beeldkwaliteitsplan “Rembrandtlaan en omgeving” was geagendeerd voor de 
Commissie Openbare Ruimte van 15 januari 2015 en voor de Raadsvergadering van 29 januari 2015. 
 
 

4. Leefomgeving - groen 
 
Met de gemeente is contact geweest over het onderhoud van de bermen en de bladcampagne.  
Het op orde houden van de bermen blijft een zorgenkindje, zeker gezien de beperktere financiële 
middelen bij de gemeente. Tijdens de ALV is een beroep gedaan op de inwoners ook zelf het 
reguliere onderhoud ter hand te nemen, de gemeente zou dan vooral het grove werk en het tweemaal 
per jaar maaien voor haar rekening moeten nemen. 
Voor wat betreft de bladophaal is, op aandringen van vele bewoners, in sommige lanen meerdere 
malen het blad opgehaald, mede gezien de erg vroeg gestarte eerste ronde. 
 
Er is een inventarisatie gemaakt van de locaties  waar in Bilthoven Noord reclameborden geplaatst 
mogen worden. Deze inventarisatie is op de BBN-website gepubliceerd. Waar door bewoners 
afwijkingen worden geconstateerd dienen die rechtstreeks aan de gemeente te worden gemeld. 

 
 

5. Veiligheid 
 
Van onze wijkagent, de heer Kumas, ontvingen wij de volgende cijfers.  
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Het aantal woninginbraken in onze wijk is in 2014 wederom gezakt. In 2013 waren het er nog 23, 
afgelopen jaar hebben er 21 woninginbraken plaatsgevonden. In 2013 waren er 12 pogingen tot 
inbraak, in 2014 slechts 6 (geregistreerde) pogingen. In 2014 heeft men vaker de politie gebeld bij het 
signaleren van verdachte personen en/of voertuigen, blijft u dit vooral ook doen! 
Het afgelopen jaar zijn er in Bilthoven Noord 5 auto-inbraken gepleegd en 3 pogingen daartoe 
gedaan. Ook dit jaar zijn er weinig fietsen gestolen, er is aangifte gedaan van totaal 11 fietsen, 
waarvan de meeste fietsen bij het station zijn gestolen. 
 
De moord op mw. E. Borst in februari 2014 heeft grote impact gehad in onze wijk, niet in de laatste 
plaats door de vele (nationale) publiciteit. Beweringen dat Bilthoven-Noord onveilig is konden gelukkig 
tegen worden gesproken.  
 
U heeft massaal gereageerd op ons verzoek in maart 2014 waar de straatverlichting verbetering zou 
behoeven. Deze locaties zijn gecommuniceerd naar de gemeente. Helaas is de vernieuwing van de 
uitbesteding van de straatverlichting nog steeds niet afgerond: ‘nog even geduld, a.u.b.’ Naar wij 
vernemen wordt dit pas begin 2016. Een ons inziens onverkwikkelijke situatie voor wat betreft de 
(sociale) veiligheid in onze wijk. 
 

 

6. Verkeer 
 

Omleiding fietsverkeer op Soestdijkseweg en afsluiting Bilderdijklaan 
 
In verband met de aansluiting van de langzaam verkeerstunnel onder het spoor op de 
Soestdijkseweg-Noord is er vanaf medio oktober 2014 een aantal ingrijpende verkeersmaatregelen 
van kracht geworden. Het laatste gedeelte van de Soestdijkseweg (vanaf de Ensahlaan) werd tijdelijk 
afgesloten voor fietsverkeer, dat werd omgeleid via de Van Ostadelaan – Rembrandtlaan - Jan 
Steenlaan. De Bilderdijklaan werd tussen de Tollenslaan en de Soestdijkseweg afgesloten voor 
autoverkeer (in beide richtingen). Op de Soestdijkseweg zou ter hoogte van de kruising met de Van 
Ostadelaan een verhoogd plateau aangelegd worden en verkeerslichten geplaatst. Het plateau is 
uiteindelijk niet aangelegd, de verkeerslichten zijn wel geplaatst.  
In eerste instantie bleek de omleiding voor fietsers niet te werken en gingen de fietsers met de fiets 
aan de hand alsnog als voetganger over de rotonde bij de Jan Steenlaan. Ook staken zij eerder dan 
het stoplicht bij de Van Ostadelaan de Soestdijkseweg over. BBN heeft samen met de betrokkenen uit 
de Klankbordgroep met de gemeente over de ontstane verkeersonveilige situatie gesproken. Dat heeft 
ertoe geleid dat de barrières op de Soestdijkseweg verder werden doorgetrokken en dat de toegang 
tot de rotonde op de Jan Steenlaan door middel van hekken vernauwd werd. Op deze wijze werd de 
situatie voor vooral voetgangers en fietsers veiliger. 
Al deze maatregelen hebben hun gevolgen gehad voor een breed gebied in onze wijk. BBN heeft zich 
bij de gemeente beklaagd dat wij hier niet op voorhand over zijn geïnformeerd en dat aanwonenden 
van de betreffende lanen pas op een laat moment zijn ingelicht. Dit moet een volgende keer beter! 

Aanleg tunnel Leijenseweg: tijdelijk verkeerscirculatieplan 
 
Nadat de langzaam verkeerstunnel in de Soestdijkseweg nabij het station is opengesteld (eind april 
2015) zal de spoorwegovergang aan de Leijenseweg voor het verkeer worden afgesloten i.v.m. de 
aanleg van een tunnel onder het spoor. Gedurende de bouw van die tunnel (ca. 1,5 jaar) is de Jan 
Steenlaan de enige toegang voor het verkeer van en naar De Leijen. Om deze extra verkeersdruk, 
met potentieel grote impact op dit gedeelte van onze wijk,  het hoofd te bieden is door de gemeente 
een tijdelijk verkeerscirculatieplan gemaakt. In een klankbordgroep, waarin ook BBN is 
vertegenwoordigd, is met de gemeente gesproken over de meest acceptabele oplossing. De Jan 
Steenlaan (richting de scholen) en de Jan van Eijcklaan (richting De Leijen) wordt eenrichtingsverkeer, 
in combinatie met een tweerichtingsverkeer fietspad op de helft van de huidige rijbaan van de Jan 
Steenlaan. Op de van Ostadelaan wordt ook eenrichtingsverkeer ingesteld. 
 
 

7. Kennisbank 
 
In het Beleidsplan 2014-2018 is als nieuw beleidsdoel geïntroduceerd het stimuleren van het 
maatschappelijk benutten van de kennis en kunde binnen de wijk. Over dit voornemen heeft in 
februari 2014 een digitale enquête plaatsgevonden onder de leden, die in overgrote meerderheid hun 
steun en enthousiasme uitspraken voor deze nieuwe lijn. Om er concreet handen en voeten aan te 
geven is een zgn. Kennisbank in het leven geroepen, waarvan het Reglement door het bestuur is 
vastgesteld in haar vergadering van 14 juli 2014. 
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Als eerste concretisering van deze nieuwe activiteit is in oktober 2014 een oproep gedaan aan de 
leden om zich te melden als deskundige voor een bijdrage aan het opstellen van een structuurschets 
voor Bilthoven Centrumplan Oost. Dit heeft geresulteerd in zeven enthousiaste wijkgenoten die zich 
vanaf december intensief hebben ingezet voor deze vorm van pro-actieve burgerparticipatie ten 
behoeve van een belangrijke ontwikkeling voor onze hele gemeente.  
 
 

8. Contacten met de omgeving 
 

Centrumplan Bilthoven 
 
Het nieuwe centrum van Bilthoven kreeg in 2014 steeds meer vorm. De herinrichting van de 
Julianalaan en een deel van de Nachtegaallaan werd afgerond, de langzaam verkeertunnel onder het 
spoor werd duidelijk zichtbaar. De activiteiten van de Klankbordgroep Centrum Bilthoven (waar BBN 
nu al ruim 7 jaar actief in participeert) richtten zich afgelopen jaar in eerste instantie vooral op het 
voorkomen van verkeersonveilige situaties tijdens de uitvoering. Met name de steeds wisselende 
situaties voor de fietsers op de  rotonde nabij het station vroegen daarbij de nodige aandacht en 
overleg met gemeente en de Fietsersbond.  
In het reguliere overleg met het gemeentelijk centrumteam vonden discussies plaats over de 
herinrichting en nieuwbouw op het Vinkenplein e.o., waarvoor de concretisering van de plannen in 
gang werd gezet. 
 
De belangrijkste ontwikkeling in 2014 betrof een cruciale kanteling van het “Kwinkelier-dossier” door 
het aantreden van een nieuwe eigenaar. Deze ging voortvarend aan de slag met de eerste fase van 
de broodnodige renovatie, maar kon nog geen totaalplan overleggen voor de rest van het 
winkelcentrum. Aangezien dit grenst aan een rommelig gebied (het zgn. grasveldje e.o.) met veel 
achterkanten, waarvoor geen integraal plan bestaat (het valt buiten het Masterplan Centrum uit 2009), 
heeft de Klankbordgroep het initiatief genomen zelf een structuurschets voor dit “overgebleven” 
gebied op te stellen.  
Voor dit Bilthoven Centrumplan Oost heeft BBN via haar Kennisbank een zevental deskundigen uit de 
wijk bereid gevonden professionele bijdragen te leveren op het gebied van retail, 
vastgoedontwikkeling en -exploitatie, woningbouw, gezondheidszorg, stedenbouw & architectuur, 
financiën en proces-management. De gemeente en de eigenaar van De Kwinkelier zijn uitgenodigd in 
een aantal gezamenlijke werksessies met deze deskundigen tot een integrale structuurschets te 
komen voor dit gebied, in samenhang met de herontwikkeling van het winkelcentrum. Over deze vorm 
van initiërende burgerparticipatie heeft van tevoren afstemming plaatsgevonden met de burgemeester 
en de gemeentesecretaris, die volle medewerking vanuit de gemeente toezegden voor dit toch wel 
spannende traject. 
 
Voor verdere achtergronden en details verwijzen wij naar onze website www.bilthovennoord.nl onder 
“centrumplan”. 
 

Gemeente 
 
Zoals gebruikelijk heeft ook in 2014 tweemaal bilateraal overleg plaatsgevonden met de 
burgemeester. Hoofdonderwerpen van gesprek betroffen veiligheid en de nieuwe insteek van BBN 
rondom de Kennisbank.  
Snel na het aantreden van het nieuwe College van B&W is kennis gemaakt met de nieuwe wethouder 
Mieras (RO, tevens wijkwethouder). Dit mede gezien de heikele aspecten rondom de 
bestemmingsplannen Bilthoven-Noord en Rembrandtlaan.  
Op ambtelijk niveau bestaan al jarenlang rechtstreekse en open lijnen naar de betreffende 
ambtenaren voor de verschillende vraagstukken die onze wijk aangaan. Pro-actief en met eigen 
voorstellen het overleg ingaan levert constructieve en tijdsbesparende oplossingen op. Ook dit jaar 
heeft deze opstelling zijn positieve effecten gehad. 
BBN was in februari 2014 deelnemer bij de door de gemeente georganiseerde bijeenkomst voor 
bewonersgroepen uit de kernen van De Bilt. 
Bestuursleden van BBN hebben deelgenomen aan discussiebijeenkomsten over initiatieven (zoals 
coöperaties, Stichting Mens) over zorg-in-de-wijk. Dat heeft tot de conclusie geleid dat hier voor BBN 
geen taken zijn weggelegd. 
 

Onze buren: centrum, De Leijen, Den Dolder 
 
Zoals in het Beleidsplan als doel gesteld zijn de banden met onze buren aangehaald.  
Voor wat betreft het centrum is BBN al jarenlang lid van Hart VOOR Bilthoven (de verzamelde 
bewonersgroeperingen in en rondom het centrum). Centraal het afgelopen jaar stonden binnen HVB  

http://www.bilthovennoord.nl/
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de uitvoeringsproblematiek van de herinrichting van het centrum, de perikelen rondom het 
bestemmingsplan Rembrandtlaan en het opstellen van de structuurschets Bilthoven Centrumplan 
Oost. 
Met de Wijkraad De Leijen is intensief opgetrokken rondom het bestemmingsplan Rembrandtlaan en 
het tijdelijk verkeerscirculatieplan voor de periode van de aanleg van de tunnel in de Leijenseweg.  
Met de bewonersvereniging uit Den Dolder zijn afspraken gemaakt voor nadere kennismaking. 
 
 

9. Communicatie met de leden  
 
Communicatie met de leden vindt in overheersende mate plaats middels digitale nieuwsbrieven. In 
2014 zijn er 14 nieuwsbrieven verstuurd, met de volgende onderwerpen: 

 Even Bijpraten: een overzicht over de stand van zaken van diverse onderwerpen (januari 2014) 

 Enquête BBN: naast belangenbehartiging ook intermediair? (februari 2014) 

 Povere straatverlichting in Bilthoven Noord (maart 2014) 

 4 nieuwsbrieven over de stand van zaken bestemmingsplan Bilthoven Noord (april, mei 2014) 

 4 nieuwsbrieven over stand van zaken bestemmingsplan Rembrandtlaan / Project De Timpe (juli, 
september, november, december 2014) 

 Even Bijpraten:  een overzicht over de stand van zaken van diverse onderwerpen (oktober 2014) 

 Gezocht: deskundigen voor bijdragen ideeënschets Bilthoven Centrumplan-Oost (oktober 2014) 

 Bericht van onze wijkagent (november 2014). 
 
Naast deze digitale communicatie is in mei 2014 de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 
met bijbehorende stukken per post bezorgd aan alle leden. 
 
Eind 2014 is gestart met het opzetten van een nieuwe flyer van de bewonersvereniging ten behoeve 
van de werving van nieuwe leden en ter informatie aan nieuwe wijkbewoners. Tegelijkertijd is, met 
externe ondersteuning, een begin gemaakt met het updaten van de website en het verkennen van nut 
en noodzaak van het inrichten van een Facebookpagina. Dit alles om de communicatie met de leden 
met zijn tijd mee te laten gaan en de basis van BBN binnen de wijk te versterken, conform één van de 
beleidsdoelen. 
 
Voor verdere achtergronden en details verwijzen wij naar onze website www.bilthovennoord.nl  
 
 

10. Bestuurlijke zaken 
 

Samenstelling bestuur m.i.v. jaarvergadering 11 juni 2014 
 
Mevrouw H.M. van Beek-van Honschooten en de heren B. Adema en B.C.M. Liezenberg namen na 
12 jaar statutair afscheid als leden van het bestuur. De heer H.M. Fijnaut trad af als voorzitter van het 
bestuur en nam tegelijkertijd afscheid. Na stemming door de leden werd de heer T.C.M. Jager 
benoemd tot voorzitter van de Bewonersvereniging Bilthoven-Noord. De heer B. Nierstrasz werd 
benoemd tot secretaris, de heer J.G.M. Tabbers tot penningmeester en mevrouw I. Duthler als 
bestuurslid.  
Deze wisselingen hebben geresulteerd in de volgende nieuwe bestuurssamenstelling: 
 

Bestuursfunctie Naam Aandachtsgebieden 

Voorzitter T.C.M. Jager (Coen) Voorzitter, Centrumplan, Veiligheid 

Secretaris B. Nierstrasz (Benjamin) Secretaris, Communicatie, Leefomgeving, 
Verkeer 

Penningmeester J.G.M. Tabbers (Joe) Financiën, Actief wijkburgerschap, 
contactpersoon Hart VOOR Bilthoven, 
Centrumplan 

Lid J.G. Schoorel-Eggink (Ank) Leefomgeving, juridische zaken 

Lid I.Duthler (Ina) Veiligheid, Verkeer, Actief wijkburgerschap, 
Communicatie 

 
Vanaf oktober 2014 wordt de vereniging secretarieel ondersteund door mevrouw H.M. van Beek-van 
Honschooten. 
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Vergaderfrequentie 
 
In het verslagjaar vergaderde het bestuur zes maal. Op 11 juni 2014 werd de jaarlijkse Algemene 
Ledenvergadering gehouden. Aansluitend werd tijdens de thema-avond het Beleidsplan BBN 2014-
2018 gepresenteerd en besproken; het Beleidsplan is in de bestuursvergadering van 14 juli 2014 
vastgesteld. Daarnaast is diverse malen in kleiner verband door bestuursleden vergaderd over actuele 
onderwerpen.  
 

Ledenbestand 
 
Aan het begin van het verslagjaar waren er 569 leden. 29 leden bedankten om uiteenlopende 
redenen, veelal wegens verhuizing buiten Bilthoven-Noord. 11 nieuwe leden hebben zich aangemeld. 
Hiermee kwam aan het einde van het verslagjaar het aantal leden uit op 558. 
 

Commissie onderzoek rekeningen 
 
De kascommissie 2014 werd gevormd door de heren G.H. de Kock, J. Akkermans en R. Claassens.  
 
 
Bilthoven, mei 2015 
Het bestuur 

* * * 


