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VAN DE VOORZITTER 

Het begin van de lente is traditiegetrouw ook het begin van een nieuw 

jaar voor de wijkvereniging.  

We beginnen dat nieuwe jaar met de algemene ledenvergadering op 

maandag 9 mei aanstaande in Hotel Postillion. In deze Bezem treft u de 

agenda, het jaarverslag en het financiële jaarverslag over het boekjaar 

2015 aan. 

Het belooft een zeer interessante ledenver-

gadering te worden.  

Als u het jaarverslag leest ziet u dat de wijk-

vereniging zich het afgelopen jaar met heel 

veel zaken heeft beziggehouden. Sommige 

zijn opgelost andere lopen nog en vereisen 

nog  blijvende  aandacht  van  ons.  In  onze

ledenvergadering zullen we op een aantal 

zaken uiteraard een toelichting geven. 

Een zeer actueel onderwerp betreft de plan-

nen voor de bouw van woningen op het ter-

rein waar  nu nog kantoor Rhijnhaeghe staat 

(hoek Kennedylaan-van Zijldreef-Provinciale 

weg). 

In deze Bezem komen we hierop uitgebreid 

terug. 

In dat kader is het ook interessant te luisteren 

naar de spreker die na de jaarvergadering aan 

het woord komt namelijk wethouder Zakee. 

Hij zal ongetwijfeld mede dit onderwerp aan 

de orde stellen in zijn verhaal. 

Andere onderwerpen die onze bijzondere 

aandacht kregen de afgelopen tijd zijn de 

communicatie met de leden en het  eventueel 

aanschaffen van een warmtescan-apparaat. 

Tijdens de vorige ledenvergadering hebben 

wij onze plannen met betrekking tot de com-

municatie aangekondigd. Het bestuur is hier-

mee, samen met enkele leden, aan de slag 

gegaan. De voorlopige resultaten zullen wor-

den toegelicht tijdens de ledenvergadering. 

Over de plannen m.b.t. de warmtescan is in 

onze Bezem van januari dit jaar al het een en 

ander aangegeven. Ook hierover zal de stand 

van zaken worden gemeld. 

Van belang is verder dat de wijkvereniging 

voor een aantal onderwerpen gelukkig kan 

terugvallen op de ondersteuning van enthou-

siaste leden. 

Zowel voor het onderwerp communicatie als 

voor Rhijnhaeghe en de warmtescan is een 

werkgroep actief die het bestuur ondersteunt 

om deze zaken uit te werken. Wij zien dat als 

een positieve ontwikkeling die wat ons betreft 

navolging verdient in de toekomst. Daarmee 

wordt zowel het draagvlak vergroot als de 

capaciteit van het bestuur en de participatie 

van leden. 

U ziet het is een volle agenda die we moeten 

afwerken alvorens we kunnen gaan luisteren 

naar hetgeen de wethouder heeft te melden 

over de verschillende ontwikkelingen binnen 

de gemeente en onze wijk. 

Ik hoop u in grote getale te mogen begroeten 

op  maandagavond 9 mei om 20.00 uur in 

Hotel Postillion.  

 

Piet Koning, voorzitter
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WONINGBOUW OP LOCATIE RHIJNHAEGHE 

Zoals u inmiddels ongetwijfeld al hebt gehoord, wordt er op dit moment 

 een plan ontwikkeld om op de plaats van het kantoorgebouw Rhijnheaghe, 

op de hoek van de van Zijldreef en Kennedylaan, woningen te gaan  

bouwen. Dit plan wordt opgesteld door de  projectontwikkelaar Sustay.  

Dit kantoor staat al lang vrijwel leeg en blijkt onverhuurbaar als  

kantoor te zijn. In de afgelopen tijd zijn plannen om er bijvoorbeeld  

appartementen van te maken, niet haalbaar gebleken.  Het gebouw  

zal daarom worden gesloopt. 

De eerste informatie hierover bereikte ons in 

februari  dit  jaar via de lokale pers. In het 

bewuste artikel, dat ging over het actieplan 

sociale woningbouw dat door de gemeente is 

opgesteld, werd melding gemaakt van het 

project Rhijnheaghe. In het actieplan wordt 

dit project genoemd als een mogelijke locatie 

voor de bouw van 100-120 woningen waar-

onder 30% sociale huurwoningen.  Vanwege 

de grote impact die dit plan heeft op de hele 

wijk, heeft het bestuur besloten zich actief 

met dit plan te gaan bezighouden. 

Daarvoor is  een werkgroep gevormd  be-

staande uit enkele leden van het bestuur en 

enkele omwonenden. 

Tijdens een informatieavond op 8 maart wer-

den panelen getoond met meer informatie 

dan de architectonische impressie die in de 

pers verscheen. Er was die avond veel belang-

stelling. Niet alleen van mensen uit de directe 

omgeving van deze locatie, die waren door 

Sustay specifiek uitgenodigd, maar ook van 

elders uit de wijk. Het was jammer dat we 

geen informatie op  papier konden  mee-

nemen.  

Daarom heeft de werkgroep een gesprek ge-

had met Sustay. In dat gesprek hebben wij 

onze zorgen naar voren gebracht over dit 

plan. Deze zorgen betreffen onder andere het 

grote aantal woningen op een betrekkelijke 

klein locatie, de hoogte van de etagewonin-

gen en  de  verdeling naar type woningen 

(etagewoningen/eensgezinshuizen). Ook ma-

ken wij ons zorgen om het groene karakter 

van de wijk, de aantasting van het profiel van 

de van Zijldreef  en   de  Kennedylaan  en  de

geringe  afstand van de bebouwing tot de 

trottoirs. 

In het bovengenoemde gesprek met Sustay 

hebben we wel meer informatie gehoord over 

het plan maar nog niet op papier meegekre-

gen. Beloofd is om dat ons nog toe te sturen. 

Op basis van die concrete informatie zullen 

wij onze bezwaren nader onderbouwen, en 

zullen die ook delen met  de wethouder en de 

politieke partijen. 

Sustay zal binnenkort een initiatiefplan indie-

nen bij de gemeente. Op basis hiervan hoopt 

men groen licht te krijgen om het plan verder 

uit te werken zodat later een verzoek tot wij-

ziging van het bestemmingsplan met succes 

kan worden ingediend. 

Op welke wijze de gemeente dit initiatiefplan 

zal gaan behandelen is nog onduidelijk, maar 

zeker is dat het bestemmingsplan hiervoor zal 

moeten worden aangepast. 

Wij hebben van diverse bewoners van onze

wijk al reacties op dit plan gekregen. Overwe-

gend waren die positief t.a.v. woningbouw, 

maar verontrust t.a.v. de voorgestelde hoogte 

en massaliteit ervan. Reacties van leden zijn 

belangrijk bij onze bemoeienis hiermee. 

Daarom staan wij open voor nog meer reac-

ties en suggesties van onze leden over dit 

plan. 
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ZIENSWIJZE OVER SNIPPERGROEN 

De wijkvereniging heeft de volgende zienswijze op het  

Ontwerpbestemmingsplan “partiële herziening Dorp Bunnik 2012,  

snippergroen, ingediend bij de gemeenteraad. 
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Hierbij ontvangt u de zienswijze van de 

wijkvereniging Kromme Rijn op het 

Ontwerpbestemmingsplan “Partiële herzie-

ning Dorp Bunnik 2012, snippergroen”. 

Wij hebben bezwaar tegen de wijziging van de 

bestemming “Groen” naar de bestemming 

“Wonen en/of Tuin” van de percelen gelegen 

in het plantsoen langs het Eikenpad. 

Wij hebben daarvoor de volgende 

argumenten: 

1. Groenstructuur 

Volgens het Groenstructuurplan 2005-2015, 

en daarmee volgens het reeds vastgestelde 

bestemmingsplan Dorp Bunnik 2012, maakt 

dit plantsoen onderdeel uit van de 

elementaire groenstructuur van de wijk 

Kromme Rijn. De belangrijkste waarde van het 

plantsoen is, volgens het groenstructuurplan, 

de doorkijk naar het krommerijngebied en de 

verbinding die daarmee ontstaat tussen de 

wijk en het buitengebied. De Kromme Rijn is 

bepalend voor de identiteit van de gemeente. 

Daarom is ook hoog opgaande en gesloten 

beplanting op percelen langs de Kromme Rijn 

niet toegestaan. De doorkijk naar het 

buitengebied wordt, als gevolg van de 

voorgestelde bestemmingswijziging en de 

daarmee gepaard gaande gebruikswijziging

(particuliere tuin), ongeveer met de helft 

verkleint. Dit als gevolg van de ligging van de 

woningen ten opzichte van het plantsoen. Dit 

betekent een forse achteruitgang van de 

belangrijkste waarde van dit stuk openbaar 

groen. Daarmee verliest het haar belang-

rijkste functie. Dit is in strijd met de beleids-

regels snippergroen, gewijzigd d.d. 3-2 -2015, 

waarin is aangegeven dat snippergroen 

openbaar groen is van “ondergeschikte 

betekenis”. 

2. Koopovereenkomst 

Hoewel reeds een koopovereenkomst met 

perceeleigenaren, Gildenring 18 t/m 30 is 

afgesloten zijn er naar onze mening geen 

bezwaren en risico’s verbonden aan het niet 

in eigendom overdragen van de percelen. En 

wel om de volgende redenen: 

  

A De koopovereenkomst is door het college 

van B&W afgesloten onder de voorwaarde dat

de bestemming bij een integrale herziening 

van het bestemmingsplan gewijzigd wordt in 

de bestemming “tuin onbebouwd”. Dat was 

ten tijde van het sluiten van de koopover-

eenkomst nog niet het geval. Ook de kopers 

waren op de hoogte van deze voorwaarde, en 

hadden dus moeten weten dat een 

bestemmingsplan alleen door de raad kan 

worden bekrachtigd. 

Indien de bestemming door de raad niet wordt 

gewijzigd vervalt daarmee ook de voorwaarde 

waaronder het koopcontract is gesloten. 

  

B  In de koopovereenkomst staat ook dat de 

grond mag en moet worden gebruikt als tuin. 

Bovendien staat daarin dat het de verkoper 

(gemeente) niet bekend is dat dit gebruik op 

publiek- en privaatrechtelijke gronden niet zou 

zijn toegestaan. 

Dat het de gemeente niet bekend is betekent 

nog niet dat het ook zo is, en dat blijkt dus 

achteraf, niet het geval te zijn. Dit betekent 

dat de koopovereenkomst in strijd is met het 

vigerende bestemmingsplan. 
  

C Ook de raad moet meewegen dat er een 

koopovereenkomst ligt. Als de verkoop, en 

daarmee het inrichten van de grond als tuin 

een “beperkte planologische impact” heeft, 

zouden de verplichtingen van de gemeente 
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 t.o.v. de kopers zwaarder kunnen worden 

gewogen. Maar hiervoor is al aangetoond dat 

er sprake is van een grote planologische 

impact indien de bestemming wel wordt 

gewijzigd. Dat betekent dat de raad het niet 

laten doorgaan van de bestemmingswijziging 

zwaarder zal moeten wegen dan de ver-

plichting van de gemeente t.o.v. de kopers. 
  
Tot zover de publiekrechtelijke en plano-

logische bezwaren tegen de voorgenomen 

bestemmingswijziging van de percelen langs 

het Eikenpadplantsoen. 

  

Tenslotte kan het niet laten doorgaan van de 

bestemmingswijziging en daarmee van de 

koopovereenkomst, het bezwaar oproepen 

van een onbetrouwbare overheid. Het is 

duidelijk dat er door B&W in deze 

procedurele fouten zijn gemaakt. Maar het 

getuigt juist van bestuurlijke betrouw-

baarheid door deze fouten te erkennen en te 

herstellen. Het zou ten opzichte van de 

gemeenschap, de Bunnikse bevolking,  juist 

van grote mate van onbetrouwbaarheid 

getuigen om, ondanks de gemaakte fouten, 

de verkoop toch te laten doorgaan. 
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Ook zouden bij het doorgaan van de verkoop 

de overige bewoners van Gildenring langs het 

Eikenpadplantsoen, aan wie in het oor-

spronkelijke plan ook snippergroen ter 

verkoop is aangeboden, zich benadeeld 

kunnen voelen. En terecht, want er is geen 

enkele rechtvaardiging aan te geven voor  een 

weigering van de verkoop van die stroken 

snippergroen indien de verkoop aan 

Gildenring 18 t/m 30 wel wordt geëffec-

tueerd.  

 

In tegendeel zelfs want juist de verkoop van 

de stroken aan Gildenring 18 t/m 30 heeft het 

grootste effect op de doorkijk en de structuur 

van het hele plantsoen. 

  

Wij vertrouwen er op dat uw raad onze 

argumenten tegen de verkoop van het 

snippergroen langs het Eikenplantsoen, zwaar 

laat meewegen in haar besluitvorming. 

 

Op zaterdag 27 februari is Jos Laschek

overleden. Hij was gedurende 7 jaar 

penningmeester van onze wijkvereniging. Jos 

was daarin zeer zorgvuldig en de cijfers 

klopten dan ook altijd tot op de laatste cent 

nauwkeurig. Hij heeft ook een grote aanzet 

gegeven tot de digitalisering van het 

ledenbestand. Daar plukken wij nu nog iedere 

dag de vruchten van. 

Jos was een graag gezien man in het hele dorp 

en maakte altijd met iedereen een praatje. 

Wij herinneren hem ook als een man die hield 

van gezelligheid en uit overlevering begreep ik 

dat bestuursvergaderingen bij hem vaak een 

“latertje” werden. 

Persoonlijk ken ik Jos al meer dan 40 jaar 

want hij was gedurende 20 jaar mijn buurman 

en ook daarna hebben we intensief contact 

gehouden. We hebben vaak samen, onder het 

genot van een wijntje, over vele zaken, 

waaronder ook de wijkvereniging, gesproken.  

Het laatste jaar begon hij te sukkelen met zijn 

gezondheid en vooral de laatste maanden 

ging hij hard achteruit. Familie en vrienden 

moesten steeds vaker bijspringen omdat hij 

nog steeds zoveel wilde doen maar het zelf 

niet meer kon. Dat was zowel voor hem als 

voor de omgeving pijnlijk om mee te maken. 

Jos is 88 jaar geworden. 

Wij blijven hem herinneren als een zeer 

hartelijke en trouwe vriend.  

Wij wensen zijn vrouw veel sterkte met dit 

grote verlies. 

 

Piet Koning

IN MEMORIAM JOS LASCHEK 
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 ALGEMENE LEDENVERGADERING WIJKVERENIGING KROMME RIJN 

MAANDAG G 9 MEI 2016, 20.00 UUR IN HET POSTILLION HOTEL 

Het bestuur van Wijkvereniging Kromme Rijn nodigt u van harte uit  

voor de Algemene Ledenvergadering, die gehouden wordt op  

maandag 9 mei 2016 in het Postillion Hotel, Kosterijland 8 te Bunnik. 

1. Opening en agendavaststelling 

2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 19 mei 2015   

(gepubliceerd in de  Bezem van september 2015)  

3. Mededelingen 

4. Jaarverslag mei 2015 tot mei 2016 

5. Financiën 

-  Financieel verslag 2015 

-  Verslag kascommissie 2015 

-  Decharge bestuur  

-  Benoeming kascontrolecommissie 2016  

-  Vaststellen begroting 2016  

6. Bestuursverkiezing 

-  Aftredend en herkiesbaar zijn Bob Jansen en Anke van der Have 

-  Tegenkandidaten kunnen op voorstel van vijf leden tot uiterlijk drie dagen 

    voor de ledenvergadering van 9 mei 2015 bij de secretaris worden gemeld. 

7.  Communicatie 

8.  Rondvraag 

9.  Sluiting 

Met koffie, thee of een drankje 

Wat betekent de gemeentepolitiek voor de Kromme Rijnwijk? 

Inleiding van wethouder Zakee over onderwerpen die met name onze wijk  

betreffen, zoals de groenvoorziening, wateroverlast, het scholeneiland en de 

verkeersveiligheid. Na afloop is er gelegenheid tot vragen stellen. 
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AGENDA 

ONTVANGST Vanaf 19.45 uur ontvangst met koffie en thee 

PAUZE 

LEZING 

Gezellige afsluiting 
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  JAARVERSLAG WIJKVERENIGING KROMME RIJN, MEI 2015 - MEI 2016 
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Voor 2016 is € 50.000 extra beschikbaar voor 

het onderhoud van de openbare ruimte. 

Hierdoor krijgen de onkruidbestrijding, het 

vernieuwen van trottoirs en het onderhoud 

van het groen hopelijk weer de prioriteit die 

noodzakelijk is om de mooie buitenruimte van 

onze wijk goed te onderhouden. 

     c. Verkeersbeleid 

Er zijn allerlei zaken besproken. Zo is 

bijvoorbeeld aandacht gevraagd voor de 

veiligheid van fietsers en voetgangers op het 

kruispunt Kennedylaan-Camminghalaan en is, 

na in gebruikname van de Baan van Fectio, 

nogmaals aangedrongen om het doorgaande 

verkeer door het dorp zoveel mogelijk te 

weren. We hebben diverse voorstellen 

gedaan om gevaarlijke situaties op te lossen. 

     d. Handhavingsbeleid 

We zien in onze wijk een toename van niet-

direct woongebonden gebruik van woningen. 

Nogmaals heeft de wijkvereniging aan-

gedrongen op een actief handhavingsbeleid. 

In het verleden is dit beleid niet altijd dui-

delijk geweest met als gevolg dat sommige 

activiteiten wel en andere niet toe-

gestaan/gedoogd werden. 

     e. Afvalbeleidsplan 

We hebben aan meerdere gesprekken 

meegedaan waarbij het nieuwe afval-

beleidsplan als onderwerp op de agenda 

stond.  

     f. Nieuwe brug over de Kromme Rijn 

Het is een tijdje rustig geweest m.b.t. de 

koeienbrug.  Maar er is een nieuw plan. We 

houden de ontwikkelingen hieromtrent in de 

gaten. 

     g. Scholeneiland 

Na het afhaken van woningcorporatie 

Lekstede heeft de gemeente met verschil-

lende belangstellende partijen gesprekken 

gevoerd over de verdere bebouwing op het 

scholeneiland, zoals in het bestemmingsplan 

is voorzien. 

Er zijn inmiddels door partijen al toezeggingen 

gedaan over het bouwen van woningen en 

andere voorzieningen. Ook hierover zal 

binnenkort meer nieuws naar buiten komen. 

                    1.  ALGEMEEN1. ALGEMEEN1. ALGEMEEN1. ALGEMEEN    

Het ledenbestand is in het afgelopen jaar 

toegenomen/ gedaald. Het aantal leden 

bedraagt op dit moment ……. 

                    2.  ALGEMENE LEDENVERGADERING2. ALGEMENE LEDENVERGADERING2. ALGEMENE LEDENVERGADERING2. ALGEMENE LEDENVERGADERING    

Op 19 mei 2015 vond de Algemene 

Ledenvergadering plaats. Onze vereniging was 

te gast bij het Postillion Motel, dat voor de 

tweede keer kosteloos een mooie 

vergaderruimte met goede catering had 

aangeboden. In het MFA-gebouw zijn nog 

steeds onvoldoende voorzieningen voor 

presentatie en catering. 

Voor het verslag van de vergadering wordt 

verwezen naar de Bezem van september 2015. 

                    3.  BELANGENBEHARTIGING3. BELANGENBEHARTIGING3. BELANGENBEHARTIGING3. BELANGENBEHARTIGING    

Er zijn veel contacten geweest tussen de 

wijkvereniging en de gemeente en/of met 

leden die te met de gevolgen van plannen of 

beslissingen van de gemeente. Hieronder de 

maken hadden zaken die het omvangrijkst 

waren. 

     a. Verkoop snippergroen 

I.v.m. de onrust die in de wijk ontstond over 

bepaalde te verkopen gemeentekavels 

hebben we veel gesprekken gevoerd, zowel 

met tegenstanders als met een woordvoerder 

van de kopers. Ook hebben we diverse 

besprekingen op het gemeentehuis bij-

gewoond. In verband hiermee hebben we 

veel stukken bestudeerd om mogelijke 

consequenties en oplossingen te achterhalen. 

Hoewel  het  oorspronkelijke  plan behoorlijk 

is aangepast, wordt in het gewijzigde 

bestemmingsplan de verkoop van 

snippergroen aan het Eikenpadplantsoen toch 

doorgezet. Hiertegen heeft de wijkvereniging 

een zienswijze ingediend. 

     b. Groen- en bomenonderhoud 

We zijn aanwezig geweest bij besprekingen 

over de groenvoorziening in de hele 

gemeente en bij gesprekken over onze wijk. 

 Het project Marskramersbaan is dankzij 

burgerparticipatie tot een goed einde 

gekomen. Wij hebben o.m. de situatie van de 

bomen langs de Kennedylaan en de 

Camminghalaan onder de aandacht gebracht. 
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 Nogmaals hebben wij gevraagd om de 

exploitatiemogelijkheden van het MFA te 

verbeteren. Vele verenigingen, waaronder de 

wijkvereniging, zouden het op prijs stellen als 

de voorzieningen voor het gebruik van 

ruimten in het MFA zou verbeteren. 

     h. Duurzaamheid 

De wijkvereniging heeft behoefte aan 

duidelijkheid over de rol van de gemeente bij 

het verduurzamen van de gemeente, met 

name van de woningen. We hebben daarover 

een gesprek gevoerd met de coördinator 

duurzaamheid van de gemeente. Zij heeft ons 

in contact gebracht met het NMU (Natuur en 

Milieufederatie Utrecht), die veel kennis heeft 

van energiebesparende maatregelen. (Zie ook 

technische commissie). 

     i. Rhijnhaeghe 

Sinds de plannen met betrekking tot 

kantoorgebouw Rhijnhaeghe bekend werden, 

heeft de wijkvereniging samen met 

omwonenden een werkgroep gevormd die 

het plan kritisch zal beoordelen. Inmiddels is 

er contact met de projectontwikkelaar over 

de verdere invulling van het plan. 

     j. Waterafvoer 

Vooral aan de noordwestzijde van de wijk is er 

regelmatig sprake van wateroverlast in de 

kruipruimte. Na een gesprek met bewoners is 

contact opgenomen met de gemeente en zijn 

maatregelen aangekondigd om de oorzaak 

vast te stellen en, op basis daarvan, eventuele 

maatregelen te nemen. 

     k. Ouderen problematiek 

De wijkvereniging heeft zitting genomen in de 

kerngroep “Gelukkig oud worden in Bunnik”. 

Dit is een initiatief van de stichting Krachtig 

Kromme Rijn. In dat kader zijn er ook weer 

gesprekken gaande over de voorzieningen in 

het MFA. 

4. TECHNISCHE COMMISSIE4.  TECHNISCHE COMMISSIE4.  TECHNISCHE COMMISSIE4.  TECHNISCHE COMMISSIE     

Naast het regelen van de gebruikelijke 

aanbiedingen voor het Cv-ketel-onderhoud, 

het vegen van de schoorsteen en het 

buitenschilderwerk, hebben wij het afgelopen 

jaar met succes de collectieve actie 

schoorsteen renovatie uitgevoerd. Voorts zijn 

er weer vele individuele adviezen gegeven 

over Kwaaitaal-vloeren (betonrot), lekkages, 

vloer- en gevelisolatie, zonnepanelen, 

9 

vervangen asbestdaken, verbouwingen, etc.. 

Tevens is een werkgroep “Warmtescan met 

infraroodcamera” gevormd. 

5. OPENBAAR VERVOER5. OPENBAAR VERVOER5. OPENBAAR VERVOER5. OPENBAAR VERVOER    

Omdat er nog steeds behoefte aan is onder 

de leden is de dienstregeling van de NS en 

Connexion weer in het januarinummer van De 

Bezem opgenomen. 

6666. WEBSITE.  WEBSITE.  WEBSITE.  WEBSITE     

De website wordt regelmatig bezocht. Nieuwe 

leden melden zich aan, informatie wordt 

opgezocht en de foto’s worden bekeken. Op 

de site worden regelmatig updates over 

lopende projecten geplaatst. 

7777. FACEBOOK .  FACEBOOK .  FACEBOOK .  FACEBOOK     

Steeds meer mensen weten onze Facebook-

pagina te vinden en aan het aantal likes (74) 

kunnen we merken dat de pagina gewaar-

deerd wordt. Het bereik van onze berichten is 

fors toegenomen. Vorig jaar was het hoogste 

bereik 56; dit jaar was het gemiddelde bereik 

162 en het hoogste bereik 857. 

8888. TWITTER. TWITTER. TWITTER. TWITTER     

Dit jaar zijn we ook met Twitter gestart. Het 

aantal volgers is nu 30. De berichten die niet 

geretweet worden hebben gemiddeld 30 

weergaven; die wel geretweet worden 

hebben gemiddeld 330 weergaven. 

9999. COMMUNICATIE.  COMMUNICATIE.  COMMUNICATIE.  COMMUNICATIE     

Er is met een aantal bewoners een werkgroep 

actief die het communicatiebeleid van de 

wijkvereniging onder de loep neemt. De 

eerste actie was de oproep aan de leden tot 

het toezenden van e-mailadressen. Daarmee 

kan betere en directere communicatie met de 

leden worden verzorgd. Verder wordt 

gekeken naar de verdere integratie van 

website, facebook en twitter, en het opzetten 

van een digitaal Forum. 

11. DE BEZEM 11. DE BEZEM 11. DE BEZEM 11. DE BEZEM     

Zoals gebruikelijk is het informatieblad De 

Bezem driemaal verschenen. De laatste 

tweemaal met een nieuwe opmaak en lay-

out. Het was wel even wennen na zoveel jaar 

een gele omslag te hebben gehad, maar we 

hebben uitsluitend positieve reacties gehad. 

Wel werd daarbij vaak opgemerkt dat men 

hoopt dat, ook in dit digitale tijdperk, De 

Bezem verspreid blíjft worden.    
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FINANCIEEL VERSLAG WIJKVERENIGING ‘KROMME RIJN’ 2015FINANCIEEL VERSLAG WIJKVERENIGING ‘KROMME RIJN’ 2015FINANCIEEL VERSLAG WIJKVERENIGING ‘KROMME RIJN’ 2015FINANCIEEL VERSLAG WIJKVERENIGING ‘KROMME RIJN’ 2015    

BALANS BOEKJAAR 2014 en 2015BALANS BOEKJAAR 2014 en 2015BALANS BOEKJAAR 2014 en 2015BALANS BOEKJAAR 2014 en 2015    

Bezittingen  31-12-2014   31-12-2015  Schulden  31-12-2014   31-12-2015 

   euro   euro     euro   euro  

ING rekening 130,46 86,85 Kapitaal 10.465,73 11.747,04 

Spaarrekening 23.276,21 24.190,90 

Reservering          

bijzondere doelen 11.409,63 11.659,63 

        

      Saldo 1.531,31 871,08 

Totaal 23.406,67 24.277,75 Totaal 23.406,67 24.277,75 

RESULTAATREKENING  2014 en 2015RESULTAATREKENING  2014 en 2015RESULTAATREKENING  2014 en 2015RESULTAATREKENING  2014 en 2015    

Uitgaven 2014   2015  Ontvangsten   2014   2015  

   Euro   euro     euro   euro  

Algemene ledenverg.    Contributie 4.117,50 4.155,47 

Kosten "Bezem" 2.045,56 2.085,78 Rente             271,07 195,79 

Bestuur & secretariaat 634,62  1.184,65      

Website 177,08  209,75        

          

          

Saldo 1.531,31  871,08       

Totaal 4.388,57 4.351,26  Totaal 4.388,57 4.351,26  

WERKELIJKE UITGAVEN c.q.  ONTVANGSTEN versus BEGROTING 2015WERKELIJKE UITGAVEN c.q.  ONTVANGSTEN versus BEGROTING 2015WERKELIJKE UITGAVEN c.q.  ONTVANGSTEN versus BEGROTING 2015WERKELIJKE UITGAVEN c.q.  ONTVANGSTEN versus BEGROTING 2015    

Uitgaven begroot 2015 werkelijk 2015 Ontvangsten begroot 2015 werkelijk 2015 

  Euro Euro  euro Euro 

Alg. ledenvergadering 250,00   Contributie 4.050,00  4.155,47  

Kosten "Bezem" 2.400,00  2.085,78 Rente 200,00  195,79 

Bestuur & Secretariaat 1.200,00  1.184,65  Bijdrage uit Res. BD 800,00 0,00 

Communicatie 1.000,00  0,00       

Website 200,00  209,75       

Saldo -/- 800,00 871,08       

Totaal 5.050,00  4.351,26   Totaal 5.050,00  4.351,26  

BEGROTING 2015 en 2016BEGROTING 2015 en 2016BEGROTING 2015 en 2016BEGROTING 2015 en 2016    

Uitgaven 2015 2016 Ontvangsten 2015 2016 

  Euro Euro  euro euro 

Alg. ledenvergadering 250,00  250,00  Contributie 4.050,00  4.250,00 

Kosten "Bezem" 2.400,00  2.400,00  Rente 200,00  125,00 

Bestuur & Secretariaat 1.200,00  1.000,00  Bijdrage uit Res. BD 800,00   

Communicatie 1.000,00 500,00     

Website 200,00  200,00        

Saldo  -/-800,00 25,00       

Totaal 5.050,00  4.375,00  Totaal 5.050,00  4.375,00 
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TOELICHTING FINANCIEEL JAARVERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2015 

De resultaatrekening van het financieel jaarverslag over het jaar 2015 

laat een positief saldo zien. De ontvangsten zijn licht hoger dan begroot 

door enerzijds actiever potentiele nieuwe leden te benaderen  

anderszijds door actiever de niet-betalers te motiveren om te betalen. 

De uitgaven lagen in de lijn der verwachtingen met een positieve 

uitschieter voor de post communicatie.  

Per saldo leidt het tot een positief resultaat van ca. € 870,-. 

Vermeldenswaardig is de inzet van enkele 

leden om met het bestuur mee te denken in 

het versterken van de communicatie met de 

leden door de inzet van de moderne commu-

nicatie middelen. We hebben daarom als be-

stuur geen externe betaald advies  hoeven 

inkopen. Het bestuur stelt de vrijwillige inzet 

van deze leden zeer op prijs. Een werkgroep 

communicatie heeft zich inmiddels gevormd 

en de eerste concrete actie heeft plaats-

gevonden. In 2016 zult u hier meer over ver-

nemen. 

Een ander aspect dat het bestuur onder uw 

aandacht brengt is dat wij ook in 2016 actie-

ver potentiele leden zullen benaderen voor 

het lidmaatschap van onze wijkvereniging. Dit 

heeft  uiteraard als doel om tot vernieuwing 

van het ledenbestand te komen en de lichte 

trend van vergrijzing en uitstroom beheers-

baar te houden. Daarmee hopen wij een sta-

biele basis voor de vereniging te behouden en 

ons goed te kunnen blijven richten op de be-

hoeften van onze leden.. 

De jaarlijkse kosten voor het houden van de 

algemene ledenvergadering zijn evenals in 

2014 ook dit jaar weer nihil en zullen nihil 

blijven zolang we gebruik kunnen blijven ma-

ken van het gastheerschap van het Postiljon 

Motel.  

Een langjarige garantie voor het op deze wijze 

gebruik kunnen maken van het Postiljon Mo-

tel is er niet. Te verwachten is echter dat de 

betreffende kosten in de komende jaren aan-

zienlijk hoger zullen gaan uitvallen als we naar 

een andere locatie zouden moeten uitwijken. 

Daarom wordt evenals andere jaren voor-

gesteld om het saldo van de post Algemene 

ledenvergadering ad. €250,- toe te voegen 

aan de balanspost “reservering bijzondere 

doeleinden”.   

Het voorstel is om het resterende saldo aan 

het kapitaal toe te voegen. 

Op de begroting voor 2016 zijn geen grote 

nieuwe bijzonderheden te zien, de verwach-

ting is dat ook over 2016 er een beperkt posi-

tief saldo zal zijn. 

M.A. Gierveld, penningmeester

Bunnik, april 2016
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VERSLAG VAN DE KASCOMMISSIE 2015 

Volgt nog 
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  VAN DE TECHNISCHE COMMISSIE 

ONDERHOUD CV-KETELS  

NAAR INSTALLATIEBEDRIJF HEUVELLAND. 

Onze bekende leverancier voor CV-ketel in-

stallatie en onderhoud Piet van Echtelt werkt 

al enige jaren samen met Installatiebedrijf  

Heuvelland. Recentelijk is deze samenwerking 

uitgemond in een overname door Heuvelland 

van alle werkzaamheden, inclusief de lopende 

contracten voor het opheffen van storingen 

en periodiek onderhoud. 

De wijkvereniging Kromme Rijn heeft min of 

meer sinds haar bestaan en uitgifte van De 

Bezem samengewerkt met Piet van Echtelt op 

het gebied van CV-onderhoud, inspectie van 

gasleidingen en installatie van zonnepanelen. 

Een samenwerking van zo’n 40 jaar(!), waar-

aan nu een einde komt. De Technische Com-

missie dankt Piet van Echtelt voor de bijzon-

der plezierige samenwerking en de in al die 

jaren verleende service aan de leden van de 

wijkvereniging. Het is in onze woningen al die 

jaren steeds warm gebleven. 

Installatiebedrijf  Heuvelland is gespeciali-

seerd in verwarming incl. onderhoud, sanitair 

en loodgieterswerk. Zij hebben 20 jaar erva-

ring, werken met vier monteurs en beschik-

ken  over  een  eigen   storingsdienst.   Alle 

bekende merken CV-ketels kunnen worden 

geleverd en onderhouden. Het kantoor staat 

in Leersum en hun werkterrein is onze regio.  

SCHOORSTEENRENOVATIE. 
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Adresgegevens: 

Installatiebedrijf  Heuvelland, dhr. D. Piersma 

Halfeiken 10, 3956 VT Leersum 

Tel. 0343-421066 

Website: www.installatiebedrijfheuvelland.nl  

Heuvelland neemt alle lopende CV-ketel 

onderhoudscontracten over. De meeste 

contracten lopen van 1 april tot 1 april. De 

periodieke onderhoudsbeurt werd meestal 

aan het eind van de contractsperiode gedaan, 

dus in maart/april. Daarna ontving u de 

rekening voor de nieuwe contractsperiode. 

Heuvelland heeft het personeel van Piet van 

Echtelt overgenomen en u zult in de meeste 

gevallen dus de vertrouwde gezichten zien. 

Voor alle lopende abonnementen liggen voor 

2016, de voorwaarden en de in de Bezem van 

januari 2016 gepubliceerde prijs van € 80,00 

incl. BTW vast. 

In  2017,  in  de  meeste  gevallen   dus   rond

1 april 2017, zult u een eerste rekening van 

Heuvelland ontvangen tegen de dan in de 

Bezem van januari 2017 gepubliceerde prijs. 

Tevens zal Heuvelland u dan een “Service- en 

onderhoudsabonnement 2017” (Uneto-Vni 

voorwaarden) verstrekken dat u zelf of met 

hulp van de monteur invult en opstuurt. 

De Technische Commissie heeft alle 

vertrouwen in een goede samenwerking met 

Installatie-bedrijf Heuvelland. 

Vorig jaar zomer zijn de laatste schoorstenen 

van onze succesvolle collectieve actie gereed 

gekomen. Na het zeer natte najaar meldden 

zich toch nog zoveel leden met lekkende 

schoorstenen dat onze leverancier, de firma 

Dama dakbedekkingen, begin dit jaar 

nogmaals met zijn daklift in onze wijk 

verscheen. Ze hebben toen tegen een zeer 

coulante  prijs,  die  van  de  collectieve  actie

+ € 25, nog een aantal schoorstenen be-

handeld. 

DAKPANNEN. 

Wij hebben enkele jaren geleden al 

geschreven over de slechte staat van de 

beton dakpannen van onze woningen. Nu 

heeft recentelijk de familie Peper van de 

Molenaarshoek 16 als één van de eersten de 

dakpannen geheel laten vervangen. Een 

aantal nog in redelijke staat verkerende 

dakpannen, hoekpannen en nokvorsten 

hebben zij niet laten afvoeren en deze zijn nu 

gratis af te halen. Ze liggen in de voortuin. 

Maak hier gebruik van! Het is altijd handig om 

er enkele in voorraad te hebben. 
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Na onze publicatie in de Bezem van januari jl. 

hebben zich leden gemeld die geïnteresseerd 

zijn in een warmtescan van hun woning c.q. 

isolatieadvies. Er waren ook leden die bereid 

waren in een werkgroep te gaan zitten die de 

aanschaf van een infrarood camera gaat 

onderzoeken. Hieronder vindt u hun eerste 

verslag. 

Een foto die laat zien waar de warmte uw huis 

verlaat? 

Stel dat u een foto zou kunnen laten maken 

waarop u ziet op welke plekken de warmte 

uw huis verlaat. Mogelijk ontdekt u dat er 

warmte langs uw kozijnen wegstroomt, of dat 

uw dubbelglas van 20 jaar geleden eigenlijk 

niet meer zo goed is. Of dat er toch wel veel 

warmte via dak, vloer of muur verdwijnt. 

Zo’n foto geeft u concrete houvast om 

maatregelen te treffen. 

Warmtescanapparaat 

Deze foto’s bestaan. Sterker nog: binnen de 

wijkvereniging is een werkgroep gestart om te 

onderzoeken of het zinvol is voor de 

wijkvereniging om een ‘warmtescanapparaat’ 

aan te schaffen om deze foto’s te maken.  

Helpt u ons? 

Maar met alleen zo’n apparaat komen we niet 

ver. Er zijn ook buurtbewoners nodig die het 

leuk vinden om met zo’n apparaat te leren 

werken. En die dan vervolgens andere 

buurtgenoten willen helpen door foto’s van 

hun huizen te maken, en daar een analyse van 

te maken. Is dat iets voor u? Meld u dan bij 

Chris Huiden (chuiden@kpnpmail.nl). Als alles 

doorgaat, zorgen we ervoor dat u in het 

najaar een korte training krijgt. We gaan met 

meerdere vrijwilligers werken: u doet het dus 

niet alleen! 

Planning: komende winter 

Een dergelijk warmtescanapparaat kan alleen 

worden gebruikt in wintertijd. De werkgroep 

wil daarom vóór de komende winter het 

bestuur adviseren over aanschaf. Als dat leidt 

tot aanschaf, en als we voldoende vrijwilligers 

vinden om met het 

apparaat aan de  

slag te gaan, kun- 

nen we komende  

winter starten!  

We houden u op  

de hoogte. 
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WERKGROEP WARMTESCAN 

In de tussentijd willen we u wel alvast wat stof tot nadenken meegeven. Wist u bijvoorbeeld… 

• …dat u veel meer betaalt aan gas dan aan elektriciteit (gemiddelde gaskosten per maand voor 

een tussenwoning 88 euro, en voor een hoekwoning 103 euro – bron: www.nibud.nl). 

• …dat gas meestal wordt gebruikt voor warm water en voor het verwarmen van de woning. 

• …dat u eenvoudig kunt besparen op gas, door uw woning te isoleren. 

• …dat muren in ons soort wijken bij de bouw niet zijn geïsoleerd, en nadien in grofweg slechts de 

helft van de gevallen de muren alsnog zijn geïsoleerd (hoe is dat bij uw huis?) 

• …dat spouwmuurisolatie voor een gemiddelde tussenwoning grofweg 750 euro kost (bron: 

www.milieucentraal.nl). 

• …dat het rendement van muurisolatie vergelijkbaar is met een rente van 12% procent op een 

spaarrekening (bron: www.milieucentraal.nl). 

• …dat de kosten van spouwmuurisolatie in ongeveer 3 tot 4 jaar zijn terugverdiend (bron: 

www.milieucentraal.nl).  

• …dat spouwmuurisolatie in een dag is gebeurd en dat de werklui dat van buitenaf kunnen doen. 

 

Alvast meer weten over isolatie? Zoek op www.milieucentraal.nl en/of op www.bleeve.nl, beide 

zijn onafhankelijke sites. 

WONING ISOLEREN? STOF TOT NADENKEN! 
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“DUURZAAM” BUNNIK, WAT IS DAT EIGENLIJK? 

Een tijdje terug sprak ik met twee bestuursleden van de wijkvereninging 

Kromme Rijn Bunnik. Zij vroegen mij een zo nu dan een stukje te  

schrijven voor de Bezem over mijn werk voor de gemeente Bunnik als 

Duurzaamheids makelaar/manager/adviseur.  

Dit maal zal ik mij zelf voorstellen. 

Ik woon sinds 2005 in Bunnik en ook in de 

krommerijn wijk. We wonen met plezier in 

Bunnik. Een groen dorp met veel speelruimte 

voor de kinderen en toch dicht bij Utrecht. 

Even een stap terug in de tijd. Ik ben opgeleid 

als Cultureel Antropoloog en heb onderzoek 

gedaan naar de sociale context van klimaats-

veranderingen in de Pacific. Sinds 2014 ben ik 

als ZZPer actief als adviseur op het gebied van 

duurzaamheid en samenleving. 

Tijdens een werkopdracht sprak ik met de 

wethouder in Bunnik over duurzaamheid (een 

containerbegrip) in Bunnik. Ik raakte geïnte-

reseerd in wat er in mijn eigen gemeente op 

dit vlak gebeurde en hoe ik daar zelf aan bij 

kon dragen. Zo ben ik lid van de Energie groep 

Bunnik geworden. “Je kan wel van alles vin-

den over lokale initiatieven maar het is beter 

zelf te ervaren hoe het is in zo’n initatief mee 

te draaien.” 

Uiteindelijk heeft de gemeente Bunnik mij 

gevraagd als duurzaamheidsmakelaar voor de 

gemeente te gaan werken. Ik heb een verbin-

dende rol tussen de samenleving en gemeen-

te. Daarbij  maak ik gebruik van mijn inmid-

dels opgebouwde netwerk op het gebied van 

duurzaamheid. Mijn ervaring is ook dat er 

veel kennis aanwezig is in Bunnik. Juist van 

deze  kennis  zouden  we  gebruik moeten 

maken om te groeien tot een duurzaam(er) 

Bunnik. Dat is ook het doel van de gemeente: 

als partner van de samenleving werken aan 

een   duurzaam   Bunnik,  door  verbinden, 

faciliteren of organiseren van duurzaamheids-

initiatieven. 

Duurzaamheid heeft vele gezichten. Energie 

besparen en opwekken is misschien het meest 

herkenbare gezicht. Maar ook afvalscheiding, 

elektrisch rijden, hergebruik van spullen, 

groen beleid, biologische landbouw maar ook 

sociale   verbondenheid   zijn   duurzame 

thema’s. Ik zie het als mijn taak deze thema’s 

met elkaar te verbinden. Niet alleen in de sa-

menleving maar ook binnen de ambtelijke 

organisatie.  Zowel de linker als de rechter 

politieke flank heeft duurzaamheid en kracht 

van de samenleving in haar doelstellingen 

opgenomen. Dit zou in mijn ogen moeten 

betekenen  dat  we  hard  vooruit kunnen. 

Onder samenleving versta ik overigens ook de 

lokale bedrijven. 
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Een kleine opsomming van projecten waar we 

het afgelopen  half jaar van uit de gemeente 

aan gewerkt hebben gewerkt hebben en wer-

ken, soms in samenewerking met de samen-

leving soms alleen.  

HEEL BUNNIK ISOLEERTHEEL BUNNIK ISOLEERTHEEL BUNNIK ISOLEERTHEEL BUNNIK ISOLEERT,  

initiatief van de enegiegroep Bunnik 

HEEL BUNNIK IN DE ZONHEEL BUNNIK IN DE ZONHEEL BUNNIK IN DE ZONHEEL BUNNIK IN DE ZON (op dit moment), 

initiatief van de energiegroep Bunnik 

VERDUURZAMINGVERDUURZAMINGVERDUURZAMINGVERDUURZAMING        GEMEENTELIJK VASTGOEDGEMEENTELIJK VASTGOEDGEMEENTELIJK VASTGOEDGEMEENTELIJK VASTGOED

in samenwerking met Studenten hoge school 

en Cofely 

HEEL BUNNIK RUIMT OPHEEL BUNNIK RUIMT OPHEEL BUNNIK RUIMT OPHEEL BUNNIK RUIMT OP, initiatief van kin-

deren van de Annefrank School in samenwer-

king met de Lions 

FAIR TRADE MVO BIJEENKOMSTFAIR TRADE MVO BIJEENKOMSTFAIR TRADE MVO BIJEENKOMSTFAIR TRADE MVO BIJEENKOMST (in proces), 

initatief van de Fair trade groep 

PLANNEN VOOR VERDUURZAMINGPLANNEN VOOR VERDUURZAMINGPLANNEN VOOR VERDUURZAMINGPLANNEN VOOR VERDUURZAMING sport acco-

modaties, zonne plan, mobiliteit, duurzaam-

heid bij aanbesteding het Burgje, woonvisie, 

laadpalen beleid 

 

Heeft u duurzame ideeën dan hoor ik die 

graag. Vanuit de gemeente ondersteunen we 

graag lokale initiatieven. Maar ook als u mee 

wilt werken aan een lokaal duurzaam opwek 

project hoor ik dat graag. U kunt mailen naar 

info@sustainablethinking.nl 

Ragnhild Scheifes

 

 

Geachte secretaris, 

Per 15 februari zijn wij verhuisd naar 

Langstraat 8 F te Bunnik. Per 1 maart is ons 

vorige huis aan de Wethouder Schaaplaan 

33 te Bunnik overgedragen aan de nieuw 

eigenaars. De contributie voor het lidmaat-

schap van de Wijkvereniging voor het jaar 

2016 heb ik voldaan. Hopelijk zullen de 

nieuwe bewoners ook kunnen profiteren van 

de voordelen die het lidmaatschap van de 

vereniging met zich meebrengt. Na 38 jaren 

van veel woonplezier in de Kromme Rijn 

wijk, hopen wij nu nog vele jaren met plezier 

in ons appartement aan de Langstraat te 

wonen en zo te kunnen blijven genieten van 

het vele goeds dat Bunnik te bieden heeft. 

Helaas moeten we afscheid nemen van de 

Wijkvereniging. Wij wensen u en alle leden 

een goede toekomst toe in uw wijk. 

Hartelijke groeten, 

Ger en Marie-José van Venrooij 

Langstraat 8 F 

3981 EV Bunnik 

Dakpannen gratis ophalen bij familie Peper 

Studenten Hogeschool Utrecht werken samen met Cofeley 



 

Beste allemaal, 

Een jaar of vijf geleden las Tonny in 

“Vogels”  dat Putters dol zijn op de 

zaden van Kaardebollen  

(tweejarige planten). 

Gelukkig had de fa. Abbing in Zeist 

Kaardebollen in het assortiment. 

Dus twee planten gepoot. 

Het tweede jaar  kwam er inderdaad 

een Putter op de Kaardebol af.  

De jaren daarna verschenen er altijd 

wel een of twee Putters. 

Dit jaar hadden we  de hoop al 

opgegeven tot op 20 januari er ineens 

een Putter verscheen.  

Die had geen haast en deed zich tegoed 

aan de zaden.  

Ineens was hij verdwenen.  

Tien minuten later kwam hij terug en 

had zijn broertjes en zusjes 

meegenomen.  

In totaal zes Putters; vier op één 

Kaardebol en twee op de andere. 

Tonny en Jan Mensink 


