
 

 
 

Mocht uw e-mailadres nog niet bekend zijn bij het 
secretariaat of gewijzigd zijn, 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 2016 

 
 

1. Voorwoord 
 
Het inmiddels drie jaar oude Beleidsplan leverde ook voor 2016 de belangrijkste leidraad voor de 

activiteiten van het bestuur van BBN. Vanuit het bestuur is wel inmiddels een aanzet gemaakt voor 

een herijking van de beleidsdoelstellingen: zijn de kaders nog actueel of gaan we het breder trekken? 

Wat missen we hierin? Wanneer zijn we als BBN succesvol? 

 

Zoals voorgaande jaren waren ruimtelijke ordening en (verkeers)veiligheid ook in 2016 de meeste 

aandachtvragende onderwerpen.  

Eind 2016 werden we overvallen door het voornemen van de gemeente om zes tijdelijke sociale 

huurwoningen te plaatsen op het terrein van het Biltsche Meertje. Een snelle consultatie onder leden 

en constructieve feedback naar de gemeente leken openingen te bieden voor alternatieve 

oplossingen, maar begin 2017 heeft de gemeente de plannen ingetrokken. Maar daarmee werd wel 

een voor BBN nieuw onderwerp geagendeerd, dat het komende jaar aandacht en discussie zal 

vragen. 

De gebrekkige straatverlichting in grote delen van de wijk is blijvend punt van zorg, zeker vanuit het 

oogpunt van (sociale) veiligheid. Pas vanaf 2017 zal daar vanuit de gemeente actie op worden 

genomen, na een reorganisatie van eigendom en beheer van de voorzieningen. 

Inmiddels is in twee buurten van de wijk een buurtpreventie whatsapp groep gevormd, die na 

overwinning van de kinderziektes naar tevredenheid fungeert. Wellicht goed voorbeeld voor andere 

buurten. Informatie over hoe zoiets aan te pakken is te verkrijgen via het bestuur. 

De in 2015 door BBN gehouden enquête over de verkeersveiligheid op en rond de Soestdijkseweg-

Noord heeft vervolg gekregen in een door de gemeente opgesteld plan van maatregelen in het 

bijzonder gericht op het fietsverkeer, mede gebaseerd op een informatie-avond met direct 

omwonenden van de Tollens-, Hasebroek- en Bilderdijklaan. Naar verwachting zal in de tweede helft 

van 2017 tot uitvoering worden overgegaan. 

Mede op initiatief van BBN is een werkgroep gevormd die zich zal buigen over een oplossing voor de 

(fiets)verkeersonveilige situatie op de Jan Steenlaan, om invulling te geven aan een raadsbrede 

motie. In deze werkgroep wordt samengewerkt met de Wijkraad De Leyen, de scholen en sportclubs 

aan de Kees Boekelaan en de gemeente. 

 

De actieve inbreng vanuit Bilthoven-Noord in het centrumplan en andere vraagstukken in de directe 

omgeving van onze wijk is ook in 2016 gecontinueerd, waarmee invulling wordt gegeven aan onze 

doelstelling ook bij te dragen aan maatschappelijke issues buiten onze eigen wijk gebruikmakend van 

kennis en expertise van onze wijkgenoten. 

 

 

Postbus 467     www.bilthovennoord.nl 
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2. Vereniging 
 
De eerder ingeslagen weg in het digitaliseren van de verenigingsstructuur is in 2016 doorgezet. Begin 

2016 is de nieuwe website live gegaan, regelmatig worden zaken op het Facebook account gezet, de 

ledenadministratie is opgeschoond en verder gedigitaliseerd. Dit heeft vanaf oktober ertoe geleid dat 

ook de contributies digitaal geïnd kunnen worden. Verder plaatst de Bewonersvereniging Bilthoven-

Noord regelmatig zaken op Nextdoor Bilthoven-Noord. 

Een punt van zorg blijft dat we van nog teveel leden geen e-mailadres hebben, vandaar de 

permanente oproep aan leden ons hun e-mailadres door te geven (ook bij e-mailadreswijzigingen). 

 

Door het nog ontbreken van een volledig dekkend e-mailbestand blijft ook gewoon drukwerk 

(voorlopig) nog nodig. Vanaf verenigingsjaar 2017 is besloten om de stukken voor de Algemene 

Ledenvergaderingen uitsluitend digitaal naar de leden te sturen waarvan wij een e-mailadres hebben. 

De leden waarvan wij geen e-mailadres in onze ledenlijst hebben, ontvangen de stukken voorlopig 

nog per post.  

 
 

3. Leefomgeving - ruimtelijke ordening 
 

Tijdelijke sociale huurwoningen 

In december 2016 is het college van B&W met een voorstel gekomen om tijdelijke sociale 

huurwoningen te plaatsen in de Bilt, met o.a. zes woningen op het terrein dat bekend staat als het 

Biltsche Meertje. Deze procedure heeft bij ons in Bilthoven-Noord veel los gemaakt bij voor- en 

tegenstanders, over zowel sociale woningbouw in onze wijk, de opvang van statushouders en de door 

de gemeente gehanteerde procedure. De door BBN verrichte enquête onder de leden liet een 

gedifferentieerd beeld zien: 56% heeft laten weten tegen sociale woningbouw te zijn, 40% is voor en 

4% heeft geen uitgesproken mening. Tevens blijkt uit de antwoorden dat er een verschil zit tussen 

enkel opvang van statushouders en sociale woningbouw voor starters en spoedzoekers. Geen van de 

antwoorden spreekt zich specifiek uit tegen de opvang van statushouders.  

 
De aanleiding voor deze procedure was enerzijds de grote stroom van statushouders in Nederland en 

anderzijds het tekort aan sociale woningbouw in de gemeente De Bilt. Dit tekort is een keuze van de 

gemeente en momenteel is er geen structureel beleid om dit tekort op te lossen. Het lijkt erop dat wij 

genoegen nemen met een wachtlijst van 9 jaar voor een sociale huurwoning. Maar aan deze keuze 

kan ook een keerzijde zitten zoals we eind 2016 hebben ervaren.  

 

Hoewel het gewraakte voorstel van de gemeente medio februari 2017 is ingetrokken, zullen we als 

bewonersvereniging de ontwikkelingen rondom de sociale woningbouw blijven volgen. Buiten de 

vraag of we statushouders goed moeten opvangen, hebben we nu de kans om mee te denken over 

hoe en waar eventuele sociale woningbouw in Bilthoven-Noord al dan niet zou kunnen plaatsvinden. 

Daarnaast is deze gang van zaken aanleiding binnen de wijk na te denken wat er zou moeten 

gebeuren met het maatschappelijke doel van het Biltsche Meertje en met de andere alternatieve 

(groen)locaties met potentiële maatschappelijke functie in onze wijk. 

 

Ontwikkellocaties Rataplan/Noorderkerk/Oude Theresiaschool  

Het bestuur volgt enkele ontwikkellocaties in Bilthoven-Noord, zoals Noorderkerk, Rataplan en Oude 

Theresiaschool. 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. Dit laatste is in 2016 het geval bij de 

gedachtenvorming over het terrein van de voormalige Theresiaschool. 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. Het terrein van het voormalige Rataplan is voor de 

komende jaren in gebruik door Het Nieuwe Lyceum in verband met de verbouwing, pas daarna zal er 
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worden gestart met plannen maken voor een definitieve invulling. De Noorderkerk – dorpsmonument – 

zal worden verbouwd tot appartementen, onder integrale handhaving van de buitengevel. 

 

Voor verdere achtergronden en details verwijzen wij naar onze website www.bilthovennoord.nl onder 

ruimtelijke ordening / bestemmingsplannen. 

 
 

4. Leefomgeving - groen 
 

App BuitenBeter 

De app BuitenBeter hebben wij in 2016 bij de leden onder de aandacht gebracht. Via deze app 

kunnen inwoners gemakkelijk problemen, irritaties en gewenste verbeteringen bekendmaken bij de 

gemeente voor een schone, veilige en goede leefomgeving.  

Onderhoud bermen 

Helaas moeten we constateren dat het op orde houden van de bermen (een mede beeldbepalend 

element voor onze wijk)  ook in 2016 een zorgenkindje blijft. Alhoewel in de ALV van 2015 al is 

vastgesteld dat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid betreft van gemeente (opvullen en 

tweemaal per jaar maaien) èn bewoners (regulier onderhoud), moeten we concluderen dat aan beide 

kanten niet adequaat wordt gehandeld. Dit resulteert op nog teveel plekken in slordige bermen, 

waardoor blijvend aandacht moet worden gevraagd voor onderhoudsacties. 

 

5. Veiligheid 
 

Straatverlichting 

In 2016 heeft de gemeente het beheer van de openbare straatverlichting weer in eigen hand 

genomen. Om de hiaten in de straatverlichting te kunnen aanpakken, zijn gedurende de 

wintermaanden in 2016 en begin 2017 metingen gedaan. De resultaten van die metingen zullen in 

maart 2017 bekend worden gemaakt. Op de ALV van 8 juni a.s. zal aandacht worden besteed aan dit 

onderwerp. 

 

Buurtpreventie 
De whatsapp groep buurtpreventie Bilthoven1 met ruim 140 deelnemers (soms 2 per gezin) omvat 

141 woningen en is ruim een half jaar actief. Het gaat om de Frans Halslaan, Gerard Terborchlaan, 

Vermeerlaan, Vermeerplein en Hobbemalaan, begrensd door de Gezichtslaan en het Rembrandtplein. 

Iedereen is er inmiddels aan gewend dat alleen berichten volgens de SAAR-methode (signaleer, 

alarmeer via 112, app en reageer) geplaatst mogen worden. Ook worden de afgesproken spelregels 

uitstekend gevolgd. De groep is behoorlijk constant en groeit licht met nieuwe bewoners, die over een 

smartphone beschikken. Er zijn gelukkig nog weinig verdachte situaties geweest de afgelopen 

periode. Als het nodig is wordt direct 112 gebeld en via de meldkamer adequaat gereageerd. De 

uitgereikte attentie! buurtpreventie-stickers worden vaak op de buitenbrievenbus, bij de voordeur of op 

de ramen geplakt. 

De whatsapp groep Het Kleine Dorp is bijna een jaar actief en telt inmiddels 118 leden en omvat 124 

woningen. Het gebied betreft de Genestetlaan, Laurillardlaan, Gregoriuslaan, Bilderdijklaan, Ten 

Katelaan en 3 strategische hoekpunten van die lanen. Ook JBA Security zit in deze groep. Er zijn tot 

op heden 10 concrete meldingen geweest. Ook deze groep werkt met de zgn. SAAR 

meldingsmethode. De groep is erg blij met een minimaal verkeerd gebruik tot nu toe. De personen die 

er niet juist mee omgaan worden persoonlijk aangesproken. Nieuwe deelnemers zijn welkom in de 

beschreven straten en men staat open voor extra aansluitende straten, er is nog beperkt ruimte in de 

groep. Aanmelden kan via het mailadres kleinedorp@hotmail.com 

 
Naast de twee bovenstaande buurtpreventie-groepen is er een beheerdersgroep waar de wijkagent 

aan deelneemt. In de toekomst kunnen meer groepen hieraan  deelnemen, zodat er ook tussen de 

groepen samengewerkt kan worden. 

http://www.bilthovennoord.nl/
mailto:kleinedorp@hotmail.com


 

Jaarverslag 2016 BBN 4 Mei 2017 

 

Veiligheidscijfers 

In Bilthoven Noord zijn in 2016 19 pogingen tot inbraak geweest, waarvan er 15 gelukt zijn. In 

vergelijking met voorgaande jaren is het aantal pogingen tot inbraak nog steeds iets aan het dalen. 

Helaas zijn er nog steeds bewoners die hun deur niet op slot doen, waardoor het inbrekers makkelijk 

wordt gemaakt. Zelfs al gaat u een kliko aan de weg zetten of even naar boven in uw huis, doe uw 

deur op slot! 

De auto-inbraken zijn helaas toegenomen, in 2016 waren dat er 16. Ter vergelijking: in 2014 werd er 5 

keer ingebroken. 

 

Voor verdere achtergronden en details, verwijzen wij naar onze website www.bilthovennoord.nl onder 

leefmilieu / veiligheid. 

 

 

6. Verkeer 
 

Verkeerssituatie Soestdijkseweg-Noord 

Mede naar aanleiding van de door BBN in september 2015 onder haar leden gehouden enquête over 

de verkeerssituatie op en rond de Soestdijkseweg-Noord, in het bijzonder het gedeelte tussen de 

Gezichtslaan en het station, heeft de gemeente in maart 2016 een informatie-avond gehouden voor 

de direct omwonenden van de Tollens- en Hasebroeklaan. BBN heeft op deze avond  de resultaten 

van de enquête gepresenteerd en met de overige deelnemers meegedacht over  mogelijke 

oplossingen voor met name het fietsverkeer. Vervolgens heeft de gemeente uitgebreid onderzoek 

gedaan naar de verschillende geopperde oplossingen. De bevindingen daarvan en de voorgestelde 

maatregelen zijn terug te vinden in de Corridorstudie-Noord  van maart 2017 van de gemeente.  

 

Tijdelijk VCP De Leijen 

BBN heeft ook in 2016 geparticipeerd in de werkgroep Tijdelijk Verkeerscirculatie Plan (VCP) De 

Leijen. Deze werkgroep heeft als doel om tot een goede ontsluiting te komen van De Leijen en 

Bilthoven-Noord tijdens de bouw van de ondertunneling van de spoorbaan ter hoogte van de 

Leijenseweg. Er is in deze werkgroep constructief samengewerkt met de gemeente en Wijkraad De 

Leijen. Deze werkgroep is inmiddels opgeheven, de ondertunneling van de Leijenseweg zal medio 

2017 klaar zijn.  

 

Veilig (fiets)verkeer op de Jan Steenlaan 

In november  2016 is in de gemeenteraad een breed gesteunde motie aangenomen die oproept te 

komen tot een verbetering van de verkeersveiligheid, in het bijzonder voor de fietsers, op de Jan 

Steenlaan. Samen met Wijkraad De Leijen, de scholen en sportclubs heeft BBN het initiatief genomen 

om te komen tot een werkgroep die samen met de gemeente voorstellen gaat doen voor een veilige 

oplossing, die kan rekenen op een zo groot mogelijk draagvlak bij omwonenden en (direct) 

belanghebbenden.  

 

Ongevallencijfers 
De gemeente houdt de ongevallen bij in Bilthoven Noord, maar bij de opgave die aan ons is verstrekt, 

wordt geen onderscheid gemaakt naar blikschade en/of lichamelijk letsel. Globaal zijn de volgende 

ongevallen geregistreerd: 

5 ongevallen op de Jan Steenlaan:  één met ernstig lichamelijk letsel 

12 ongevallen op de Soestijkseweg Noord: één met ernstig lichamelijk letsel   

1 ongeval op de Händellaan 

1 ongeval op de Beethovenlaan 

1 ongeval op de Bilderdijklaan 

1 ongeval op de Gerard Doulaan 

1 ongeval op de Rubenslaan 

2 ongevallen op de Gezichtslaan 

http://www.bilthovennoord.nl/
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Voor verdere achtergronden en details, verwijzen wij naar onze website www.bilthovennoord.nl onder 

verkeer / verkeerscirculatie. 

 
 

7. Kennisbank 
 
De Kennisbank heeft als doel het stimuleren van het maatschappelijk benutten van de kennis en 

kunde binnen onze wijk. Ten behoeve van de verkeersproblematiek op de Soestdijkseweg-Noord, in 

het bijzonder het gedeelte tussen de Gezichtslaan en de Bilderdijklaan, zijn wijkgenoten oproepen hun 

kennis en kunde in te zetten. Dat geldt ook voor de werkgroep Jan Steenlaan. 

 
 

8. Contacten met de omgeving 
 

Centrumplan Bilthoven  

Helaas is ook in 2016 weinig (zichtbare) progressie gemaakt rondom de hoogstnoodzakelijke 

renovatie van De Kwinkelier. Het advies van medio 2015 van de Klankbordgroep Centrum Bilthoven 

over het gebied tussen Koperwieklaan, Julianalaan en het Kwinkeliergebied lijkt wel tot heroverweging 

te hebben geleid bij gemeente en de eigenaar van de Kwinkelier, maar heeft (nog) niet geresulteerd in 

concrete bouwplannen. Naar aanleiding van de positieve reactie van B&W op deze Structuurschets 

Bilthoven Centrum Oost hebben de samenstellers (gerecruteerd uit de BBN Kennisbank) enkele 

adviserende gesprekken gevoerd met de verantwoordelijke wethouder en verschillende strategische 

scenario’s besproken hoe de impasse met de eigenaar van De Kwinkelier te doorbreken. Maar 

ondertussen verloedert dit gedeelte van het centrum steeds meer, met bijbehorende teruglopende 

omzetten van de daar nog aanwezige winkels. 

 

Vanuit de Klankbordgroep Centrum is, in nauwe samenwerking met de gemeente, het initiatief 

genomen tot een werkgroep inrichting Vinkenplein, met participatie van alle betrokken partijen. Dit 

heeft geleid tot een tussen-advies over het Voorlopig Ontwerp, dat in december op een tweetal zeer 

druk bezochte informatie-avonden is toegelicht aan belangstellenden. De daar ontvangen reacties 

worden verwerkt in het Definitief Ontwerp. Parallel daaraan wordt samen met een vertegenwoordiging 

van de winkeliers in een parkeerteam de situatie van het parkeren in het hele centrum (capaciteit, 

verdeling en gebruik) nader onder de loep genomen.  

 

De ontwikkeling van het centrum blijft ook voor (de inwoners van ) Bilthoven-Noord van groot belang. 

Daarom is BBN inmiddels al ruim 10 jaar vertegenwoordigd (momenteel via haar bestuurslid Joe 

Tabbers) in Hart VOOR Bilthoven, het collectief van bewonersverenigingen in en rondom het centrum. 

Het voorzitterschap van de Klankbordgroep wordt vervuld door Coen Jager, op persoonlijke titel (en 

dus niet namens BBN). 

 

Gemeente 
Volgens goed gebruik heeft een delegatie uit het bestuur ook in 2016 bilateraal overleg gehad met de 

burgemeester. Gespreksonderwerpen waren o.a. het niet erg bevredigende effect van 

burgerparticipatie, gewenste verbetering van de contacten met de wijkcontactambtenaar, 

straatverlichting en veiligheid. De veiligheidscijfers voor Bilthoven Noord waren ten tijde van het 

gesprek nog niet verschenen. De heer Ralph Zwikke vervangt de heer Kumas als wijkagent tijdens 

diens afwezigheid.  

 

De voorzitter van BBN was voor 14 november 2016 uitgenodigd als tafelgast (conform de DWDD-

formule) bij de zgn. ‘klant-bijeenkomst’ van de gemeentelijke staf over de voorgenomen 

cultuurverandering binnen de gemeentelijke organisatie. Dit proces is een opmaat naar een nieuwe 

organisatie (in principe rondom wijken) van het gehele gemeentelijke apparaat dat meer is gericht op 

het bedienen van de inwoners en werkenden binnen de gemeente. 

 

http://www.bilthovennoord.nl/
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Op ambtelijk zowel als bestuurlijk niveau bestaan er directe lijnen vanuit de verschillende BBN-

bestuursleden 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 verdient echter verbetering. 

 

Onze buren: centrum, De Leijen, Den Dolder, Bosch en Duin 

Zoals in het Beleidsplan als doel gesteld, zijn de banden met onze buren aangehaald. Met de 

Wijkraad De Leijen is intensief opgetrokken rondom het tijdelijk verkeerscirculatieplan voor de periode 

van de aanleg van de tunnel in de Leijenseweg. Tevens wordt met hen en de scholen en sportclubs 

aan de Kees Boekelaan in gezamenlijkheid opgetrokken m.b.t. de verkeerssituatie op de Jan 

Steenlaan. 

De omliggende bewonersverenigingen houden elkaar op de hoogte via nieuwsbrieven en waar nodig 

rechtstreeks over actuele zaken in hun aandachtsgebied.  

 

Straat-communities binnen de wijk 

Enkele straatinitiatieven in Bilthoven Noord zijn in kaart gebracht (Bachpleinconcert, straatbbq, etc.) 

Bij enkele straatinitiatieven zijn  whatsapp-groepen in het leven geroepen. Doel van het in kaart 

brengen van deze ‘cellen’: beter feeling krijgen met de bewoners in de wijk. Wij roepen andere straat-

communities op zich te melden bij het bestuur van BBN. 

 

 

9. Communicatie met de leden  
 
Communicatie met de leden vindt in overheersende mate plaats middels digitale nieuwsbrieven. In 

2016 zijn 6 nieuwsbrieven verstuurd, met de volgende onderwerpen: 

 Uitnodiging actief mee te denken over verkeersoplossingen rond Soestdijkseweg Noord en een 

oproep bestuurslid/jurist voor BBN (februari) 

 Aankondiging Algemene Ledenvergadering (april) en uitnodiging (mei) voor een kijkje achter de 

schermen bij solo-actrice Nel Kars  

 Oproep bedrijfsjurist en kennismaking met Aletta Koster als toekomstig bestuurslid, positieve 

reactie B&W op bewonersinitiatief Structuurschets Bilthoven Centrum Oost (juli) 

 Even Bijpraten: een overzicht over de stand van zaken van straatverlichting, buurtpreventie, 

opknapmiddag Oude Biltse Meertje en diverse apps.  (oktober) 

 Enquête BBN: 50 tijdelijke sociale huurwoningen, waarvan 6 in Bilthoven-Noord (december)  

Naast deze digitale communicatie is in mei 2016 de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 

met bijbehorende stukken per post bezorgd aan alle leden. 

 

In mei en juni is een nieuwe flyer over doelstellingen en activiteiten van BBN  huis aan huis in 

Bilthoven-Noord bezorgd ten behoeve van de werving van nieuwe leden en ter informatie aan nieuwe 

wijkbewoners.  

 

Voor verdere achtergronden en details verwijzen wij naar onze website www.bilthovennoord.nl  

 

 

10. Bestuurlijke zaken 
 

Samenstelling bestuur m.i.v. jaarvergadering 19 mei 2016 

Mevrouw Ank Schoorel is, na 6 jaar verantwoordelijk te zijn geweest voor de portefeuille Ruimtelijke 

Ordening, definitief afgetreden 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 

http://www.bilthovennoord.nl/
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de wensen uit deze wijk hun plek hebben gekregen. De vereniging is haar veel dank verschuldigd 

voor haar betrokkenheid en deskundigheid. 

De vacature van bestuurslid/jurist was ten tijde van de Algemene Ledenvergadering nog niet ingevuld.  

Vooruitlopend op haar definitieve benoeming door de ALV op 8 juni 2017 is mevrouw Aletta Koster 

tijdens het verslagjaar 2016 namens het bestuur van BBN al actief geweest op het gebied van 

ruimtelijke ordening en verkeer en heeft zij deelgenomen aan de vergaderingen van het bestuur. 

Deze wisselingen hebben geresulteerd in de volgende nieuwe bestuurssamenstelling: 

 

Bestuursfunctie Naam Aandachtsgebieden 

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

Secretaris R. Jacobs (Ralph) Secretaris, Communicatie, Digitaal, 

Ruimtelijke ordening 

Penningmeester J.G.M. Tabbers (Joe) Financiën, Actief wijkburgerschap, 

contactpersoon Hart VOOR Bilthoven, 

Centrumplan, Groen 

 vacant Juridische zaken 

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

Communicatie  

 Vacant op 8 juni 2016, tijdens 
verslagjaar namens bestuur 
ingevuld door A. Koster 

Ruimtelijke ordening 

 

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

 

Vergaderfrequentie 
In het verslagjaar vergaderde het bestuur acht maal. Op 19 mei 2016 werd de jaarlijkse Algemene 

Ledenvergadering gehouden. Aansluitend was iedereen uitgenodigd voor een kijkje achter de 

schermen bij solo-actrice Nel Kars in de serie Bijzondere Wijkgenoten.  

Daarnaast is diverse malen in kleiner verband door bestuursleden vergaderd over actuele 

onderwerpen. 

Ook heeft een holistische sessie plaatsgevonden. Doelstelling van de avond: zijn de kaders in het 

beleidsplan gebaseerd op de statuten actueel of gaan we het breder trekken? Wat missen we hierin? 

Wanneer zijn we als BBN succesvol?  

 

Ledenbestand 

Aan het begin van het verslagjaar waren er 545 leden. 34 leden zijn uitgeschreven om uiteenlopende 

redenen, veelal wegens verhuizing buiten Bilthoven-Noord, overlijden of achterstallige betaling van 

contributie. De flyeractie heeft veel nieuwe leden opgeleverd: 73 nieuwe leden hebben zich 

aangemeld. Hiermee kwam aan het einde van het verslagjaar het aantal leden uit op 584. 

 

Commissie onderzoek rekeningen 

De kascommissie 2016 werd gevormd door mevrouw R. Engeman en de heren J. Akkermans en R. 

Claassens.  

 

 

Bilthoven, mei 2017 

Het bestuur 

* * * 


