
 

 
Verslag Algemene Ledenvergadering 1 juni 2015 
  150624 

  

 
 

 
 
 

VERSLAG 32e ALGEMENE LEDENVERGADERING 
18 juni 2015 

Theresiaschool, Gregoriuslaan 4 in Bilthoven 

 
Aanwezig:   ca. 25 personen 
Berichten van verhindering: mw. Balk, Mw. Van Bennekom, mw. Bruns, mw. Groenescheij 

(Bosrank), mw. Steenbergen (Schutmantel), mw. Tieman, mw. 
Westveer, dhr. Fijnaut, dhr. Nierstrasz, dhr. Kessels, dhr. Van 
Leeuwen (bewonersvereniging Den Dolder), Fam. Akkermans-Thier,  

 
Huishoudelijk deel: Algemene Ledenvergadering 
 
1. Opening en mededelingen van de voorzitter 

De voorzitter, de heer Coen Jager, opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte 
welkom. Het bestuur is verheugd te kunnen melden dat een kandidaat zich aangemeld heeft voor 
de functie van secretaris. Bij agendapunt 5 wordt de voordracht van de heer Ralph Jacobs als 
secretaris en bestuurslid besproken.  

 
2. Verslag 31e Algemene Ledenvergadering van 11 juni 2014 

Het verslag wordt tekstueel en inhoudelijk besproken.  
Naar aanleiding van: 
Mw. Engeman informeert naar de actuele status van het behoud van de groene doorzichten in het 
bestemmingsplan Bilthoven Noord. Mw. Schoorel meldt namens het bestuur dat het eerdere 
voorstel van de gemeente een zodanige inkorting van de afstanden tussen de bebouwing en de 
zijdelingse perceelsgrenzen betrof dat de groene doorzichten tussen de huizen in Bilthoven Noord 
aanzienlijk zouden worden aangetast. Hiervoor heeft BBN een deskundigenadvies ingewonnen bij 
bureau Pouderoyen & Compagnons. Dit advies is gedeeltelijk overgenomen door de politieke 
partijen en uiteindelijk unaniem door de gemeenteraad aangenomen. Voor het hele 
bestemmingsplan zijn de groene doorzichten bewaard gebleven. De metrages heeft zij ter 
vergadering niet paraat, maar deze zijn vastgesteld in het bestemmingsplan. 
Het verslag wordt onder dankzegging aan de notulist vastgesteld.  

 
Verslag Thema-avond Beleidsplan BBN 2014-2018 
Tijdens de thema-bijeenkomst in 2014 is in aanwezigheid van de burgemeester meer aandacht 
voor onderhoud gevraagd voor het Biltse Meertje. Eén van de omwonenden, dhr. Van Gameren, 
meldt dat evenals voorgaande jaren ook afgelopen jaar niets is gedaan aan onderhoud. Het Biltse 
Meertje is verwaarloosd en er zijn veel hangjongeren.  
Hij heeft hier contact over gehad met de gemeente, wijkcontactambtenaar Kosterman. Voor 
wegenonderhoud en groen is helaas geen geld.  
Het bestuur geeft de suggestie mee om het initiatief op te volgen dat ontstaan is bij het 
vergelijkbare Heidepark. Ook dit was zwaar verwaarloosd en had veel last van hangjongeren. 
Omwonenden hebben contact gezocht met de afdeling groen van de Gemeente. Samen met de 
gemeente en bewoners is een plan opgesteld waarbij een aantal bewoners samen het groen en 
de paden heeft opgeschoond. Geld blijft een structureel probleem, evenals voor onderhoud aan 
de bermen.  
Het verslag wordt onder dankzegging aan de notulist vastgesteld.  

 
3. Jaarverslag 2014 

Naar aanleiding van het jaarverslag worden de volgende punten nader toegelicht. 
Ruimtelijke ordening 

Postbus 467     www.bilthovennoord.nl 
3720 AL  Bilthoven     email: info@bilthovennoord.nl 
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Het bestemmingsplan Bilthoven Noord is veelvuldig aan de orde geweest. BBN heeft hier een 
behoorlijk sturende rol in gehad. Door inschakeling van een adviesbureau heeft BBN de impasse 
die was ontstaan kunnen doorbreken.  
Voor het bestemmingsplan Rembrandtlaan is een goede samenwerking ontstaan tussen BBN met 
Wijkraad De Leijen, het centrum en de winkeliers. Het bestemmingsplan Rembrandtlaan is  
vastgesteld. BBN heeft samen met Wijkraad De Leijen beroep aangetekend bij de Raad van State 
over ontwikkeling verkeer en parkeren. Deze procedure loopt nu en kan tot het eind van het jaar 
duren.  BBN en Wijkraad De Leijen hebben advies hiervoor ingewonnen bij expertisebureau 
Bonotraffic. De beide bewonersverenigingen hebben de voorzitter van de Raad van State 
gevraagd een voorlopige voorziening te treffen en de werking van het bestemmingsplan op te 
schorten. Het bestemmingsplan treedt nl. in werking ondanks ons beroep. Na de zitting op 15 juni 
2015 is een soort agreement met de eigenaar tot stand gekomen, dat hij niets doet voordat de 
zaak in hoofdzaak is behandeld. Dit komt in de uitspraak, die voor eind juni verwacht wordt, vast 
te liggen.  
Na de ervaringen met beide bestemmingsplannen maakt het bestuur zich zorgen over de kwaliteit 
van planvorming van de gemeente inclusief de door de gemeente ingehuurde bureaus. BBN heeft 
grote fouten uit de bestemmingsplannen moeten halen.   
 
Kennisbank: 
Bij de behandeling van het Beleidsplan 2014-2018 is een nieuw initiatief gelanceerd, de 
Kennisbank. Wat kunnen wij met de aanwezige kennis en kunde in Bilthoven betekenen voor de 
eigen gemeenschap. Er is een oproep gedaan naar collegabewoners om mee te denken over het 
gebied direct naast de Kwinkelier. Hierbij is een projectgroep tot stand gekomen, die zich over het 
gebied gebogen heeft. Het plan is gereed. De projectgroep is in gesprek geweest met de eigenaar 
van de Kwinkelier en heeft uitgebreid gesproken met de burgemeester en gemeentesecretaris. 
Over 2 weken wordt het plan formeel aangeboden aan de wethouder in aanwezigheid van de 
raadsfracties. 
 

4. Financiële aangelegenheden 
Jaarrekening 2014 
De penningmeester, de heer J. Tabbers, geeft een korte toelichting op de jaarrekening. De 
contributieopbrengst week af van de begroting door enerzijds het teruggelopen aantal leden en 
anderzijds het aantal leden dat, ondanks herhaald verzoek de contributie nog niet heeft betaald. 
De secretariaatskosten vielen lager uit dan begroot vanwege het feit dat de secretariële 
ondersteuning gedurende enkele maanden op een andere wijze werd ingevuld. Voor 2014 was 
voorzien extra kosten te maken vanwege promotionele activiteiten (flyer). Dit project is verschoven 
naar 2015.  
 
Verslag van de kascommissie – Decharge voor financieel beleid 2014 
De heer Claassens 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 2015 
Er zijn geen vragen over de begroting 2015. De begroting wordt goedgekeurd. 
 
Contributie 2016 
Het bestuur stelt voor de contributie 2015 te handhaven op € 10,--. Voorafgaand aan de 
vergadering is een mail ontvangen van dhr. Kessels, waarin hij zijn zorgen uit over de handhaving 
van de huidige contributie gezien de oplopende tekorten in de exploitatie. Het bestuur acht het 
verantwoord om een eigen vermogen aan te houden van minimaal € 25.000,--. Mocht het eigen 
vermogen onder deze grens komen dan zal het bestuur aan de Algemene Ledenvergadering 
voorstellen de contributie te verhogen. Dat is nu nog niet aan de orde.  
Mogelijk dat in 2016 een voorstel voor automatische incasso komt.   
BESLUIT: De contributie voor 2016 wordt vastgesteld op € 10,--. 
 
Benoeming kascommissie voor begrotingsjaar 2015 
De heer G.H. de Kock treedt af als lid van de kascommissie. Het bestuur bedankt de heer De 
Kock voor zijn deelname in de kascommissie de afgelopen 5 jaar. Mw. R. Engeman meldt zich 
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aan voor toetreding tot de commissie, waarvan – naast haar – de heren J. Akkermans en R. 
Claassens deel uitmaken. De Algemene Ledenvergadering stemt hiermee in.   
 

5. Samenstelling bestuur 
De heer B. Nierstrasz, secretaris sinds 2014 en bestuurslid sinds 2008, heeft te kennen gegeven 
om gezondheidsredenen helaas te moeten aftreden. De heer Jager bedankt de heer Nierstrasz  
voor zijn grote inzet de afgelopen jaren voor de vereniging op het gebied van milieu, groen en 
communicatie en het laatste jaar als secretaris. Het bestuur hoopt dat zijn gezondheid snel 
verbetert. Ook bedankt de heer Jager mevrouw Duthler, die de functie als secretaris a.i. heeft 
overgenomen naast haar eigen portefeuille.  
 
Het bestuur is blij te kunnen melden dat de heer Ralph Jacobs heeft gereageerd op de oproep 
voor bestuurslid met de functie van secretaris. Na een korte introductie wordt de heer R.P. Jacobs 
benoemd als secretaris van de bewonersvereniging.  
 

6. Rondvraag en sluiting huishoudelijk deel 
Van Gameren: roept de hulp in van de bewonersvereniging bij de aanhoudende overlast van 
(hang)-jongeren op en rond het terrein van de Theresiaschool na sluitingstijd van 20.00 uur, de 
staat van onderhoud van het oude Biltse Meertje en de verkeerssituatie in de Gregoriuslaan, 
gerelateerd aan de Theresiaschool. Hierover is eens in de 3 maanden overleg met een 
vertegenwoordiging van buurtbewoners, gemeente, de directeur van de school, de politie en JBA 
beveiliging. Voor de problematiek is regelmatig aandacht gevraagd bij jeugdwerk, de gemeente, 
de school en de politie, echter zonder resultaat.  
Mw. Duthler meldt namens het bestuur dat BBN navraag heeft gedaan bij de school en politie en 
dat de geschetste situatie niet als zodanig wordt herkend. Naar aanleiding van de verkeerssituatie 
is contact opgenomen met de gemeente, afdeling Verkeer. In 2012 is de verkeerssituatie 
onderzocht bij alle scholen in Bilthoven. De Theresiaschool wordt niet als probleem situatie 
beschouwd qua verkeer. Ook zijn er geen klachten gekomen van ouders of bestuur van de school. 
De Gregoriuslaan is een laan waar maximaal 30 km/h gereden mag worden. Er zijn inmiddels 
verkeersremmende maatregelen genomen. In overleg met de wijkcontactambtenaar is 
overeengekomen dat er metingen in de Gregoriuslaan komen.  
In dit kader informeert mw. Duthler dat er meer gevaarlijke verkeerssituaties zijn in Bilthoven 
Noord. Zo worden de tijdelijke verkeerscirculatie bij de ondertunneling van De Leijen en het 
kruispunt bij de Van Ostadelaan/Bilderdijklaan en Soestdijkseweg genoemd. Deze worden in een 
totaal verkeersplan meegenomen. Na de zomerperiode volgt een enquête onder alle e-mailleden 
van de bewonersvereniging over de verkeersveiligheid.   
 
Het bestuur biedt aan dat mw. Duthler namens de bewonersvereniging aanschuift bij het reguliere 
overleg van de omwonenden/politie/school en gemeente om te kijken of de problematiek tot 
aanvaardbare proporties terug te brengen is. Dit aanbod wordt met dank aanvaard. 
 
Engeman: informeert naar de mogelijkheden van het indienen van bezwaarschriften bij  de 
gemeente tegen sommige bouwplannen. Er is momenteel een afbraak van oude panden gaande, 
waarvoor panden terugkomen die niet in relatie zijn tot de bebouwing in de directe omgeving. Mw. 
Schoorel geeft aan dat het bestemmingsplan Bilthoven Noord is vastgesteld. Zij adviseert om te 
kijken of de omgevingsvergunning wordt gehandhaafd en te kijken of het in het bestemmingsplan 
past. Als het echter geen monument is, dan wordt gewoon een sloopvergunning afgegeven en 
mag het afgebroken worden.  
 
Dekker bedankt het bestuur voor het vele werk dat verzet wordt door de bestuursleden en voor de 
professionele wijze waarop de vereniging bestuurd wordt.   

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


