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COLOFON
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de inhoud berust bij het bestuur van de vereniging.
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De wijkvereniging Kromme Rijn is opgericht in 1973. De
vereniging heeft ten doel de gezamenlijke belangen te
behartigen van de bewoners van de wijk Kromme Rijn
te Bunnik. Deze wijk omvat het deel van Bunnik gelegen ten noorden van de Provincialeweg en ten westen
van de Camminghalaan.
Het lidmaatschap staat open voor alle bewoners van
dit gebied. De contributie bedraagt € 7,50 per jaar.
Rekeningnummer/IBAN: NL38 INGB 0003260282
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Website: www.krommerijnwijk.nl
Facebook: facebook.com/WijkverenigingKrommeRijn
e-mail: secretariskrommerijn@hotmail.com
Twitter: twitter.com/wijkkrommerijn

KOPIJ
Kopij van bijdragen voor De Bezem wordt graag in
ontvangst genomen bij de secretaris van de vereniging.

ABONNEMENTEN
Abonnementen zijn niet mogelijk. De Bezem wordt
gratis toegezonden aan de leden van de wijkvereniging
Kromme Rijn en aan personen en instellingen die daarvoor, naar de mening van het bestuur, in aanmerking
komen in verband met het doel en de activiteiten van
de vereniging.
De Bezem verschijnt ongeveer driemaal per jaar in een
oplage van 650 exemplaren.
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VAN DE VOORZITTER
Voor u ligt weer een mooie uitgave van onze Bezem. We krijgen
regelmatig positieve reacties op zowel de opmaak als de inhoud ervan.
Uiteraard zijn we daar erg blij mee. Dat betekent dat het blad goed
gelezen en gewaardeerd wordt. Dat geeft ons iedere keer weer een
stimulans om er wat moois van te maken.
Deze keer is de Bezem extra dik. Op de eerste
plaats treft u alle stukken aan voor onze
Algemene ledenvergadering (ALV) op dinsdag
7 mei, wederom in het Postillion Hotel.
Maar ook in deze Bezem staan weer de vertrektijden van treinen en bussen uit en naar
Bunnik respectievelijk Utrecht. In de vorige
Bezem was helaas een hinderlijke fout geslopen die we nu gecorrigeerd hebben. Dat verschillende mensen ons hierop gewezen hebben, betekent dat de tijdschema’s ook daadwerkelijk geraadpleegd worden.
In het afgelopen verenigingsjaar is door het
bestuur veel aandacht besteed aan een aantal
onderwerpen die te maken hebben met
energie(besparing) en leefbaarheid.
Een voorbeeld zijn de activiteiten van onze
energieambassadeurs die warmtescans van
uw woning uitvoeren en de werkgroep Lucht
en Geluid die is gestart met het meten van de
luchtvervuiling in onze wijk.
Tijdens de ledenvergadering zal aan deze
onderwerpen, via korte presentaties aandacht
worden besteed. U krijgt daarin informatie
over CV-ketels, warmtepompen, warmtescans, isolatiemogelijkheden, en de kwaliteit
van de lucht in onze wijk. Het beloven interessante lezingen te worden.
Over het project Rhijnhaeghe kan gemeld
worden dat op 2 mei de zitting is bij de Raad
van State over het beroep dat door totaal 44
inwoners van onze wijk is ingediend tegen het
plan Sustay. Dit plan is door de gemeenteraad
op 7 juni vorig jaar aangenomen, ondanks
ruim 400 zienswijzen van inwoners, vele
gesprekken met politieke partijen en verschillende inspraakvergaderingen met de gemeenteraad. We hebben daarin zeer grondig
aangetoond dat dit plan in strijd is met het
beleid van de gemeente en hebben zelfs een
alternatief plan voorgesteld.

Uiteraard houden wij u op de hoogte van de
uitspraak van de RvS die 6 weken na 2 mei,
dus in week 24, wordt verwacht. Omdat er
dan geen Bezem verschijnt, zullen we dat via
een Nieuwsbrief doen. Leden die in het verleden nog geen Nieuwsbrief van ons ontvangen
hebben, en er wel een willen ontvangen,
wordt gevraagd om hun mailadres te sturen
naar de
ledenadministratie@krommerijnwijk.nl.
Ondanks het feit dat er nog geen uitspraak is
gedaan door de RvS zijn er al wel enige voorbereidende werkzaamheden op het terrein
uitgevoerd, zoals aanvullend archeologisch
onderzoek en het plaatsen van een tijdelijke
zendmast.
De wijkvereniging is enige tijd geleden benaderd door vertegenwoordigers van het USP
(Utrecht Science Park) om te komen praten
over de fietsverbinding station Bunnik-USP.
Daarvoor zijn, via een Nieuwsbrief, de leden
van de wijkvereniging benaderd om aan de
gesprekken deel te nemen. Op 19 maart vond
het eerste inhoudelijke gesprek plaats waaraan totaal 10 inwoners van de wijk deelnamen en waarbij ook vertegenwoordigers de
gemeente Bunnik, de provincie, de gemeente
Utrecht en het USP aanwezig waren. In deze
Bezem kunt u lezen wat besproken is en wat
er met de resultaten gaat gebeuren.
Van eventuele vervolggesprekken houden wij
u uiteraard op de hoogte.
Ik wens u weer veel leesplezier en hoop u in
groten getale te ontmoeten bij de Algemene
ledenvergadering op dinsdag 7 mei om 20.00
uur in het Postillion Hotel.
Piet Koning, voorzitter
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ALGEMENE LEDENVERGADERING WIJKVERENIGING KROMME RIJN
DINSDAG 7 MEI 2019, 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
dinsdag 7 mei 2019 in het Postillion Hotel, Kosterijland 8 te Bunnik.
ONTVANGST

Vanaf 19.45 uur ontvangst met koffie en thee

AGENDA

1. Opening en agendavaststelling
2. Mededelingen
3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 14 mei 2018
(gepubliceerd in de Bezem van september 2018)
4. Jaarverslag mei 2018 tot mei 2019
5. Financiën
- Financieel verslag 2018
- Verslag kascommissie 2018
- Decharge bestuur
- Benoeming kascontrolecommissie 2019
- Vaststellen begroting 2019
6. Bestuursverkiezing
- Aftredend en herkiesbaar zijn Bob Jansen en Anke van der Have
- Aftredend en niet herkiesbaar is Marcel Gierveld
- (Tegen-) Kandidaten kunnen op voorstel van vijf leden tot uiterlijk drie dagen
voor de ledenvergadering van 7 mei 2019 bij de secretaris worden gemeld.
7. Rondvraag
8. Sluiting

PAUZE

Met koffie, thee of een drankje

PRESENTATIES WAT U WILT WETEN OVER ENERGIE(BESPARING) EN LEEFKLIMAAT IN DE WIJK.
In 4 korte presentaties van respectievelijk Installatiebedrijf Heuvelland (Danny
Piersma), de Energiegroep Bunnik (Datus Voorhorst), de werkgroep Warmtescans (Rik Coumans) en de werkgroep Lucht & Geluid (Erik Groot), hoort en ziet u
de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied.
Er is volop gelegenheid tot het stellen van vragen.

Gezellige afsluiting
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JAARVERSLAG WIJKVERENIGING KROMME RIJN, MEI 2018 – APRIL 2019
1. ALGEMEEN
Het afgelopen jaar is voor het bestuur geen
saai jaar geweest. Op het gebied van energie,
verkeer en bebouwing hebben zich veel
ontwikkelingen voorgedaan.
Onder de noemer van de Technische
Commissie waren twee werkgroepen actief:
één voor het maken van warmtescans en het
geven van isolatieadvies, de andere voor het
opzetten van een meetnet voor het meten
van de luchtkwaliteit in onze wijk.
De vragen van onze leden met betrekking tot
de energietransitie en “Bunnik van het gas af”
werden steeds specialistischer. Gelukkig
kunnen we gaan samenwerken met de
Energiegroep Bunnik, welke over veel
expertise beschikt en eveneens collectieve
acties organiseert.
Verder waren er de gebruikelijke zaken zoals
de bezoeken aan de gemeente en andere
instanties, gesprekken met leveranciers zoals
de schilder, schoorsteenveger en c.v.- installateur, en het melden van nieuws via de
Bezem en de sociale media.
Er was een stijgend aantal verhuizingen. Veel
nieuwe bewoners wisten ons al zelf te vinden.
De overige nieuwkomers zullen benaderd
worden. Het ledenaantal bedraagt nu ca. 565
betalende leden.
2. ALGEMENE LEDENVERGADERING
Op 14 mei 2018 vond de Algemene
Ledenvergadering plaats. Voor het verslag van
de vergadering wordt verwezen naar de
Bezem van september 2018. We werden weer
hartelijk ontvangen door het Postillion Hotel.
De situatie en faciliteiten in het MFA-gebouw
voor het houden van een ledenvergadering
zijn ook na 6 jaar niet verbeterd. En er is geen
uitzicht op verbetering.
3. BELANGENBEHARTIGING
a. Contacten met de gemeente
De plannen van de gemeente worden door
ons op de voet gevolgd. Regelmatig vraagt het
bestuur gesprekken aan met wethouders en
lokale partijen. Er is ingesproken tijdens het
Open Huis bijv. over de parkeerproblematiek
op de Van Zijldreef. De receptie van de
nieuwe burgemeester Ruud van Bennekom is
bezocht, evenals de Nieuwjaarsreceptie.

b. Rhijnhaeghe
De vorige jaren heeft de wijkvereniging veel
tijd en aandacht besteed aan dit bestemmingsplan. De werkgroep Rhijnhaeghe heeft
de hele procedure van nabij gevolgd. Zij is
daarbij gestuit op een groot aantal zaken die
in strijd zijn met de wet, met de door de
gemeente opgestelde normen en beleidsdoelstellingen en met uitgangspunten van
behoorlijk bestuur.
Zonder de wijkvereniging hebben uiteindelijk
44 belanghebbenden op persoonlijke titel een
beroepsprocedure ingesteld bij de Raad van
State. Daarvan zijn bij ons 25 omwonenden
bekend. Die gingen op 8 augustus in beroep.
De RvS zou uiterlijk na 6 maanden uitspraak
doen, maar de zitting is uitgesteld tot 2 mei.
Uitspraak volgt na 6 weken.
De wijkvereniging is als vereniging geen direct
belanghebbende en kon geen procedure
starten. Wel werden de ontwikkelingen nauwgezet gevolgd en hierover werd voor zover
mogelijk bericht op de website en in de
Bezem.
Er is inmiddels een tijdelijke zendmast geplaatst ter vervanging van de zendmasten op
het huidige gebouw. Deze is zichtbaar vanaf
de snelweg en vele huizen in de wijk, zoals op
het Grunoplantsoen. De hoogte (40 m.) is
permanent
toegestaan
in
het
bestemmingsplan.
c. Scholeneiland / MFA – terrein
Sinds 2011 stond vast dat de grond van de
oude Camminghaschool en de grond
daarnaast, bebouwd zouden worden. Doordat
het terrein zo lang braak heeft gelegen en
groen is geworden is er verdeling in de wijk
gekomen: Er zijn leden die voor blijvend groen
zijn en er zijn leden die de bebouwing
wenselijk vinden of er gewoon geen bezwaar
tegen hebben. Vorig jaar juni zou een start
met de bouw worden gemaakt. Door
bezwaarprocedures is dat vertraagd
Hopelijk vindt de bebouwing, waarmee nu is
begonnen, zo plaats dat er gewenning zal
komen, de bewoners van het zorgcentrum
zich thuis kunnen voelen en de gebruikers van
het medisch centrum de beoogde beter
geïntegreerde zorg kunnen bieden. Toegezegd
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is dat klachten van aanwonenden over
eventuele overlast zo goed mogelijk worden
opgevangen.
d. Verkeersproblematiek
De parkeerdruk liet ook dit jaar weer een
stijgende lijn zien.
Oorzaken: parkeerders voor bedrijven aan de
Runnenburg en mensen die hun auto
parkeren en vervolgens op het openbaar
vervoer stappen richting Utrecht of op de fiets
doorrijden naar het Utrecht Science Park.
Verder werden de parkeerplekken van de
BAM op het terrein van Rhijnhaeghe
opgeheven.
Aan het begin van de Van Zijldreef ontstonden
gevaarlijke situaties. Met name dankzij Hans
Nap en onze voorzitter is daar een
parkeerverbod ingevoerd. Uiteraard geeft dat
een verschuiving van problemen. Hier blijft
aandacht aan besteed worden en dat is
bijvoorbeeld gebeurd tijdens een ontmoeting
met vertegenwoordigers van de Stichting
Science Park Utrecht (SSP).
De SSP heeft contact met ons gezocht omdat
het Utrecht Science Park te kampen heeft met
een zware verkeersdruk door toename van
het aantal opleidingen, bedrijven en
studentenwoningen. Verwacht wordt dat er in
de komende jaren nog eens 5000
arbeidsplaatsen bijkomen. De SSP heeft ons
verzocht mensen voor te dragen die, in een
breed verband, mee kunnen doen met
brainstormsessies over de fietsverbinding die
door onze wijk naar het USP loopt.
Deelnemers hebben zich aangemeld na een
oproep via een nieuwsbrief, onze website en
onze social media. De brainstormsessies over
oplossingen voor de korte termijn zijn
inmiddels van start gegaan. De voorgenomen
brainstormsessies voor de langere termijn zijn
uitgesteld.
e. Automatische Externe Defibrillator AED
In 2018 werd aan de ledenvergadering een
plan van een aantal bewoners van de
Gildenring voorgelegd over de plaatsing van
een AED nabij de Gildenring. Dit plan is
uitgevoerd. De AED hangt nu aan een muur
van Gildenring 47. Crowdfunding is gedaan
door een commissie AED van bewoners van
de Gildenring. De geldstromen lopen via de
penningmeester van de wijkvereniging.
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De aan wijkbewoners tegen gereduceerd
tarief aangeboden cursus “reanimatie” van
Hartslag.nu/ EHBO-Bunnik, die in een door de
wijkvereniging gesponsorde ruimte mensen
zou plaatsvinden, is bij gebrek aan
belangstelling niet door gegaan.
f. Gelukkig en Vitaal in Bunnik,
Odijk en Werkhoven
Door Centrum voor elkaar/ Het Domein zijn
uit alle geledingen uit Bunnik organisaties bij
elkaar gebracht teneinde de eenzaamheid aan
te pakken, zowel onder ouderen als jongeren,
met name via burgerparticipatie.
Er is een kerngroep gevormd en er zijn
verschillende werkgroepen die plannen
hebben gemaakt. Het einddoel is de plannen
in de praktijk brengen. Wij zijn hierbij
regelmatig betrokken.
g. Nieuwe burgemeester
Op 15 november 2018 werd Ruud van
Bennekom
geïnstalleerd
als
nieuwe
burgemeester. Op de receptie is met hem
kennis gemaakt.
4. TECHNISCHE COMMISSIE
a. Algemeen
Er zijn weer vele individuele adviezen gegeven
over lekkages, vloer- en gevelisolatie, zonnepanelen, vervangen asbestdaken, verbouwingen, Kwaaitaal-vloeren (betonrot) etc.
Ook waren er weer contacten met schilder
Kastrop en zijn opvolger de heer E. de Boer,
schoorsteenveger Altor en het cv-ketelonderhoudsbedrijf Installatiebedrijf Heuvelland. Met deze laatste was aanvankelijk wat
verwarring bij leden. Vooral doordat de
overdracht van het bestand van abonnees
vanuit Van Echtelt niet goed was verlopen en
omdat Heuvelland door de fabrikant
voorgestelde
preventieve
vervangingen
verricht. De wijkvereniging heeft zich
ingespannen om de problemen op te lossen.
b. Warmtescan
De energieambassadeurs van de werkgroep
Warmtescan hebben weer een groot aantal
warmtescans gemaakt. De warmtescans
geven direct inzicht in hoe goed een huis is
geïsoleerd en waar je zo nodig maatregelen
kunt nemen. De scans kunnen alleen in koude
perioden worden gemaakt. Die zijn er niet
echt veel geweest dit jaar. Het verschil tussen
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de buiten- en binnentemperatuur moet
ongeveer 15 graden zijn. Er zijn 16 scans
uitgevoerd en er is een wachtlijst voor
volgende winter.
c. Werkgroep Lucht en Geluid
Deze vorig jaar ingestelde commissie is zeer
actief geweest. De leden hebben vaak overleg
gehad met SMAL Zeist, Amersfoort en
politieke partijen. SMAL = Samen meten aan
Leefomgeving. Zo is onder de vlag van de
wijkvereniging, SMAL Bunnik ontstaan.
Bij SMAL gaat het om de vraag hoe gezond
het is in de wijk. Met Amersfoort (ca. 150
meetstations) en SMAL Zeist (14 meetstations) wordt maandelijks vergaderd.
De PM10 luchtkwaliteit (fijnstof) wordt
inmiddels gemeten met een meetstation op
de Voer-liedenhoek. De eerste in de hele
gemeente Bunnik!
d. Samenwerking Energiegroep Bunnik
Onze Technische Commissie heeft met de
energiegroep afgesproken dat we gaan
samenwerken op het gebied van advies en
voorlichting aan onze leden over zaken op het
gebied van duurzaamheid en energietransitie.
Onze leden kunnen vragen over deze
onderwerpen blijven stellen aan de TC, maar
voor al te specialistische vragen wordt advies
gevraagd aan de energiegroep.
5. COMMUNICATIE
De Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) is van kracht geworden.
Deze verordening heeft als doel de
bescherming van de privacy. De impact ervan
voor de wijkvereniging is beperkt van aard. In
de Bezem hebben wij ons Privacy Statement
gepubliceerd. Deze is ook te vinden op onze
website onder het tapje “Over ons”. Daar is
tevens de Cookie Policy te vinden.
a. Nieuwsbrief
Tussen het verschijnen van de Bezem door is
er inmiddels 8 keer een nieuwsbrief verstuurd
op momenten dat de actualiteit daarom
vroeg. Steeds meer leden hebben hiervoor
hun e-mailadres opgegeven.
b. Website
De website wordt regelmatig geactualiseerd:
nieuwe plannen en standpunten worden zo
snel mogelijk gepubliceerd. Het aantal
bezoekers is toegenomen.
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We streven ernaar telkens direct op Facebook
en Twitter te melden als er nieuwe informatie
op de website staat.
c. Facebook
Het aantal vaste volgers van onze Facebookpagina is gestegen van 118 naar 134.
Het gemiddelde bereik van de berichten is
gedaald van 127 naar 87.
Dit is een
verwachte trend gezien de privacy
problematiek bij Facebook en de daarmee
gepaard gaande verminderde populariteit.
Wèl was dit jaar sprake van een stijgende
participatie op onze pagina door onze leden:
berichten werden gestuurd, commentaar
werd geleverd.
Het hoogste bereik was 312.
d. Twitter
Men weet ons op Twitter steeds beter te
vinden. Het aantal volgers is toegenomen van
125 naar 152. Het gemiddelde bereik is
gestegen van 147 naar 444.
Het hoogste bereik was 1456 (oproep
meedenken fietspad USP).
e. Instagram
Omdat de populariteit van Facebook terugliep
is er een Instagramaccount aangemaakt om
onze leden beter te bereiken. Vooralsnog is
dit geen succes. We worden voornamelijk
gevolgd door bedrijven
f. De Bezem
Zoals gebruikelijk is het informatieblad De
Bezem driemaal verschenen. In de Bezem
wordt achtergrondinformatie verstrekt.
De mogelijkheid van kleurendruk voor zowel
de binnen- als de buitenkant gaf veel fotokijk-plezier.
Speciaal voor de mensen die niet digitaal zijn
werd ook aandacht besteed aan de
nieuwsbrieven en berichten op de sociale
media van de periode daarvoor. Tevens is de
dienstregeling van de treinen en bussen weer
in het januarinummer opgenomen. Het feit
dat de bustijden richting Wijk bij Duurstede
vermeld waren vanuit Bunnik en niet vanuit
Utrecht leverde verwarring op. Dit is hersteld.
Bunnik, april 2019.
Anke van der Have, secretaris
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FINANCIEEL VERSLAG WIJKVERENIGING KROMME RIJN 2018
BALANS BOEKJAAR 201 7 en 2018
Bezittingen

31-12-2017

ING rekening

Euro

31-12-2018 Euro Schulden

29,47

Spaarrekening

31-12-2017

2.597,30 Kapitaal
Reservering
22.858,78 bijzondere doelen

23.024,61

Euro 31-12-2018 Euro

12.368,12

12.368,12

10.183,09

10.685,96

502,87

2.402,00

23.054,08

25.456,08

Saldo
Totaal

23.054,08

25.456,08 Totaal

RESULTAATREKENING 201 7 en 2018
Uitgaven

2017

Algemene ledenverg.
Kosten "Bezem"
Bestuur & secretariaat
Bijdrage AED
Communicatie
Warmtescanner
Website

Euro
1.629,49
2.606,33
165,60

2018

Euro Ontvangsten
Contributie
1.445,79 Rente
2.115,51 Overig
2.047,87 AED
1.210,00
Warmtescans

2017

Euro

2018

Euro

4.256,50
58,89

4250,00
24,17
212,00
4.015,00

720,00

720,00

5.035,39

9.221,17

131,10

Saldo

502,87

Totaal

5.035,39

2.402,00
5.035,39 Totaal

WERKELIJKE UITGAVEN c.q. O NTVANGSTEN versus BEGROTING 201 8
Uitgaven

begroot 2018
Euro

Alg. ledenvergadering
Kosten "Bezem"
Bestuur & Secretariaat
Bijdrage AED
Communicatie
Saldo
Totaal

werkelijk 2018 Ontvangsten
Euro

250,00
2.000,00
1.500,00
150,00
450,00

1.445,79
2.115,51
2.047,87
1210,00

474,00

2.402,00

4.824,00

Contributie
Rente
Overig
AED
Warmtescans

9.221,17 Totaal

begroot 2018

werkelijk 2018

Euro

Euro

4.200
24,00

600,00

4.250,00
24,17
212,00
4.015,00
720,00

4.824,00

9.221,17

BEGROTING 201 8 en 2019
Uitgaven
Alg. ledenvergadering
Kosten "Bezem"
Bestuur & Secretariaat
Bijdrage AED
Communicatie
Technische Commissie
Saldo
Totaal

2018

Euro 2019
Euro Ontvangsten
250,00
250,00 Contributie
2.000,00
1.800,00 Rente
1.500,00
1.200,00
150,00
150,00
450,00
100,00
0
500,00 Warmtescans(16)
474,,00
686,00
4.824,00

4.686,00 Totaal

2018
Euro 2019
4.200,00
24,00

Euro
4.200,00
6,00

600,00

480,00

4.824,00

4.686,00
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TOELICHTING FINANCIEEL JAARVERSLAG OVER HET BOEKJAAR 201 8
De resultaatrekening van het financieel jaarverslag over het jaar 2018
laat een hoger positief saldo zien zoals begroot.
Dit hoger positief resultaat is toe te schrijven
aan de AED actie van de bewoners van de
Gildenring. De energie-ambassadeurs zijn
ook in het seizoen 2017-2018 weer actief
geweest en hebben 24 warmtescans gemaakt
voor de leden van de wijkvereniging. Om een
scan te kunnen maken zijn de juiste temperatuur-omstandigheden vereist. Voor het jaar
2019 houden we rekening met een 15-tal
scans die worden uitgevoerd. De tariefstelling
voor een scan is ongewijzigd gebleven: 30,00
Euro per adres voor onze leden en 37,50 Euro
voor niet-leden.
In de ALV van 2018 is ingestemd met de actie
voor een tweede AED in onze wijk aan de Gildenring. Deze actie is zeer succesvol verlopen.
Zowel voor de crowdfunding als de subsidie
aanvraag: 36 donateurs allen uit de Gildenringbuurt en een volledig toegekende subsidie
aanvraag door de gemeente Bunnik. De AED
zelf is inmiddels geplaatst en operationeel.
Onze wijk beschikt nu over twee AED’s.
De andere AED is reeds in 2017 beschikbaar
gekomen aan de buitenzijde van de MFA De
Kersentuin.
In 2018 is het bestuur zoals besloten in de
ALV, actief betrokken geweest bij de planontwikkeling Rhijnhaege. Het bestuur heeft, in
overleg met de betrokken werkgroep, besloten om haar inbreng tot een afronding te
brengen en niet tot en met de Raad van State
door te gaan met bezwaar maken. De hogere
kosten bij de posten communicatie en bestuur

zijn toe te wijzen aan de inbreng die vanuit de
wijkvereniging is gedaan voor het plan Rhijnhaeghe.
De ontvangsten uit het reguliere lidmaatschapsgeld zijn in de lijn met de verwachtingen. Er staan 564 huisadressen als lid van
onze wijkvereniging geregistreerd per 31
december 2018. Het bestuur zal de lijn voortzetten om actief potentiele nieuwe leden te
benaderen.
De jaarlijkse kosten voor het houden van de
algemene ledenvergadering zijn evenals in de
voorgaande jaren ook dit jaar weer nihil en
zullen dit blijven zolang we gebruik kunnen
blijven maken van het gastheerschap van het
Postillion Hotel. Een langjarige garantie voor
het op deze wijze gebruik kunnen maken van
het Postillion Hotel is er niet. Te verwachten is
dat de betreffende kosten in de komende
jaren aanzienlijk hoger zullen gaan uitvallen
als we naar een andere locatie gaan uitwijken.
Mede om deze reden worden positieve saldi
bij de jaarafsluitingen toegevoegd aan de balanspost “reservering bijzondere doeleinden”.
Het voorstel is om het positief saldo 2018 ten
laste te brengen van de balanspost “reservering bijzondere doeleinden” en binnen deze
reservering het resultaat 2018 van de
crowdfunding AED Gildenring (€ 1.967,13)
daarbinnen specifiek te oormerken voor deze
AED.
M.A. Gierveld, penningmeester
Bunnik, april 2017

VERSLAG VAN DE KASCOMMISSIE 2018
Bunnik, 05 april 2018
Hierbij verklaart de kascommissie, bestaande uit de heer B. Kortbeek en T. Posthumus, de financiële boeken van de Wijkvereniging ‘Kromme Rijn’ te Bunnik over het boekjaar 2018 te hebben
gecontroleerd en in orde te hebben bevonden. De kascommissie stelt het bestuur van de Wijkvereniging ‘Kromme Rijn’ voor de Balans en de Resultatenrekening over het boekjaar 2018 goed te
keuren en de ledenvergadering te verzoeken om hiermee in te stemmen en de penningmeester en
daarmee het bestuur te déchargeren.
De kascommissie voor het jaar 2018: B. Kortbeek en T. Posthumus
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DIENSTREGELING NS GELDIG VANAF 9 DECEMBER 2018

VERTREKTIJD VANUIT BUNNIK RICHTING UTRECHT CS
Uur 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00
Ma
t/m
Vrij

10 10 10

10 10 10 10 10 10 10 10

23 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
40 40 40 40

40 40 40 40 40 40 40 40 40

52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
Za

Zon
en
fstd

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

VERTREKTIJDEN VANUIT UTRECHT CS RICHTING BUNNIK
Uur 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00
Ma
t/m
Vrij

12 12 12

12 12 12 12 12 12 12 12 12

25 26 25 25 25 26 25 26 25 26 25 26
42 42 42

42 42 42 42 42 42 42 42 42

55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
Za

Zon
en
fstd

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42

Voor de vertrektijden van de treinen uit Bunnik richting Driebergen is geen eenduidige tijd te
noemen welke men bij bovenstaande tijden kan optellen. Dit kan variëren van 4 tot 8 minuten.
Op feestdagen, in zomervakantietijd en bij bijzondere weersomstandigheden is er een aangepaste
dienstregeling. Voor de tijden wordt u verwezen naar de borden op het station (zolang deze er nog
zijn) en/of naar de website van NS (www.ns.nl/)
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DIENSTREGELING BUSSEN U-OV GELDIG VANAF 9 DECEMBER 2018

VANUIT BUNNIK NAAR UTRECHT
Halte Provincialeweg bij Van Zijldreef. Lijn 41 richting Utrecht CS Jaarbeurszijde.
Uur

Ma
t/m
Vrij

06

07

08

09

10

11

07
13 17
28 28
39
40
55 50

00
10
20
30
39
51

05

02
17

02 02 02 00 00
17 17 15 15 15

32
47

23

23
38
52

06
21
36
51

21

21

Zat

45
51
Zon
en
fstd

47

20
32
47

51

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

00

00 00
15 15

00 09 09 09 09 09
15

09

32 32 30 30 30
47 47 45 45 45

30 30
45 45

41

41

06
19
34
49

04
19
34
49

04
19
34
49

04
19
34
49

04
19
34
49

04
19
34
49

04
19
34
51

06
21
36
51

06 06 09 09 09 09

09

36 39 39 39 39 39

39

06
21
36
51

06
21
36
51

06
21
36
51

06
21
36
51

06
21
36
51

06
21
36
51

06
21
36
51

06 06 06 09 09 09

09

21
36
51

36 36 39 39 39 39

41

39 39 39 39 39

Ter informatie: lijn 41 vertrekt regelmatig na aankomst op Utrecht CS als lijn nummer 52/53 naar
Utrecht Centrum en Zeist. Voor meer informatie hierover: zie http://www.u-ov.info/

Halte Baan van Fectio. Lijn 242 naar De Uithof WKZ via Rijnweerd
Uur

Ma
t/m
Vr

06

07

08

09

10

02

03

02

32

33

32

32

11

12

13

14

15

16

17

Ter informatie: lijn 242 rijdt niet meer van en naar Utrecht CS.
Voor meer informatie hierover: zie http://www.u-ov.info/

18

19

20

21

22

23

00
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VANUIT UTRECHT PERRON D5 NAAR BUNNIK
Halte Utrecht Centraal Jaarbeurszijde Perron D5. Lijn 41 richting Wijk bij Duurstede.
Uur

06

07

08

09

06

01
08
16
22

01
08
16
23

31
38
46
53

33
42
57

42
57

42
57

42
57

42
57

42
57

42
57

10
25
40
55

10
25
40
55

10
25
40
55

10
25
40
55

10
25
40
55

10
25
40
55

10
25
40
55

03

11

10

41

41

40

10
25
40
55

10
25
40
55

10
25
40
55

10
25
40
55

18
Ma
t/m
Vrij

36

21
29
37

51

46
53

10

12
27

11

12
27

12

12
27

13

12
27

14

12
27

15

16

17

18

01

01

16

16

31

31

46

46

46
57

10
25
40
55

10
25
40
55

10
25
40
55

10
24
38
53

10
25
40
55

10
25
40
55

10
25
40
55

10
24
38
53

12
27

12
29

Zon
en
fstd

20

21

22

23

00

01

01

01

01

01

00

16

16

16

16

31

31

31

31

46

46

46

03
18
33
48

03
18
33
48

03
18
33
48

03
18
33
48

03
18
33

00

04
19
34
49

04
19
34
49

04
19
34
49

04
19
34
49

04
19
34

00

12
27
31
42
57
08

03
Zat

19

23
48
08
23
38

Waarschuwing
Lijn 41 vanuit Utrecht CS rijdt vaker dan hierboven vermeld, maar de bus gaat niet verder dan
Stadion Galgenwaard. Om verwarring te voorkomen, staan deze tijden niet in dit overzicht.
Halte Baan van Fectio: Lijn 242 naar Wijk bij Duurstede
uur
Ma
t/m
Vr

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

25

25

26

24

55

56

56

19

20

21

22

23

00

Halte Van Zijldreef. Lijn 441 naar Wijk bij Duurstede
De nachtlijn rijdt alleen van zaterdag op zondag en wel driemaal resp. 02.01, 03.16, 04.31 uur.
Extra informatie bij dienstregeling van treinen en bussen
In het kader van het afschaffen van o.a. de papieren dienstregeling
van de treinen treft u ook dit jaar weer de dienstregelingen van de
treinen en bussen in de Bezem aan.
Onderstaand vindt u een opsomming van de mogelijkheden via internet. De adressen zijn:
- www.u-ov.info/ voor de bustijden,
- www.ns.nl/ voor de treintijden
- 9292.nl/ (of telefonisch: 0900-9292) voor reizen van huis-naar-huis.
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3
VOORSTELLEN FIETSVERBINDING STATION
BUNNIK-USP (UITHOF)
Op 19 maart heeft een groep bewoners van onze wijk, samen met
vertegenwoordigers van de gemeenten Bunnik en Utrecht, de provincie,
Universiteit en de samenwerkende bedrijven, gesproken over mogelijke
verbeteringen van de bestaande fietsroute tussen het station en het USP.
Deze bijeenkomst werd gehouden op initiatief
van de Stichting Science Park. Dit is een
samenwerkingsverband van alle bedrijven en
instellingen die op het USP gevestigd zijn. De
inwoners van onze wijk, totaal 10 waarvan de
meesten uit de Gildenring en omgeving, hebben gereageerd op onze oproep via de website en een Nieuwsbrief, om mee te denken.
Het doel van deze bijeenkomst was na te gaan
of en zo ja de aantrekkelijkheid van deze verbinding kan worden verbeterd. Dit om het
fietsgebruik naar het USP te bevorderen.
Allereerst werden knelpunten van de route
aangegeven en op basis daarvan werden
mogelijkheden tot verbetering aangegeven
die op korte termijn realiseerbaar zijn.
Hierbij werd zowel rekening gehouden met de
wensen van de gebruiker (fietser) als met de
omwonenden. De diverse voorstellen werden
ook beoordeeld op haalbaarheid op de korte
termijn.
Voorbeelden van knelpunten die genoemd
werden zijn:
Op de van Zijldreef ontbreken oversteekplaatsen voor fietsers en wandelaars.
De lange wachttijden voor de stoplichten bij
de kruising met de provinciale weg.
Het te hard fietsen op de Gildenring.
Het gevaarlijke kruispunt aan het eind van de
oostelijke poot van de Gildenring (richting
Uithof).
De onduidelijkheid van de kruising van
Zijdreef-Lokhorstlaan
en
LokhortslaanGildenring.
Het in- of uitparkeren van auto’s op de
Gildenring.
De brug over de Kromme Rijn (te smal)
De onoverzichtelijkheid van het kruispunt van
Zijldreef-Kennedylaan.

Veel van deze knelpunten kunnen opgelost
met relatief eenvoudige ingrepen zoals plaatsen van speciale, extra borden, belijning,
gekleurde straatstenen, spiegels, etc.
Maar ook meer innovatievere en ingrijpende
voorstellen werden gedaan zoals het zodanig
aanpassen van verkeerslichten op de kruising
Provinciale weg- van Zijldreef dat de wachttijd
voor de fietser wordt verkort, dan wel het
aanleggen van een rotonde.
Ook werden voorstellen gedaan om ervoor te
zorgen dat er een betere verdeling komt van
de fietsers tussen de oostelijke en westelijk
poot van de Gildenring.
Alle voorstellen worden door de gemeente
gerubriceerd en beoordeeld op haalbaarheid
en betaalbaarheid op de korte termijn. Hierbij
wordt gedacht aan realisering van de verschillende voorstellen binnen een periode van
enkele weken tot enkele maanden. Hiermee
krijgen zowel de deelnemers aan de bijeenkomst als de gebruikers en bewoners het
gevoel dat er aandacht is voor de verbeteringen van zowel de veiligheid als het fietscomfort van deze verbinding.
We zullen onze leden op de hoogte houden
van wat er gaat gebeuren met de voorstellen.

DE BEZEM – APRIL – MEI 2019
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FIETSVERBINDING STATION BUNNIK-USP
Hierbij een aantal foto’s van resultaten van de eerste bijeenkomst over
het fietspad op 19 maart j.l. Het zijn een paar plaatjes van alle
opmerkingen en oplossingen die die avond gemaakt en voorgesteld zijn.
Het is niet allemaal goed leesbaar, maar de gemeente gaat hiermee aan
de slag. Het is een mooi voorbeeld van betrokkenheid van de inwoners.
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Met de bouw
van het
zorgcentrum op
het MFA-terrein
is in februari
begonnen.

Op het grasveld op de hoek van de
Van Riemsdijkgaarde / achter Boslaan en
Camminghalaan heeft enkele maanden
vergeten speelgoed gestaan.

De carnavalsoptocht lijkt steeds langer te
worden. Met veel feestgedruis stelden de
wagens zich weer op in onze wijk langs
de Van Zijldreef en de Kennedylaan.

De oproep voor praktische ondersteuning en de oproep
voor taalcoaches hebben veel succes gehad en
Vluchtelingenwerk – Samenspraak heeft 4 nieuwe
taalcoaches aan haar bestand kunnen toevoegen en
5 personen voor praktische ondersteuning.
Wij zijn erg blij met dit resultaat. Hartelijk dank!
Anneke Doeve
Algemeen coördinator Vluchtelingenwerk-Samenspraak Bunnik

Er werd een tijdelijke
zendmast geplaatst ter
vervanging van de zendmasten op Rhijnhaeghe.
De plaatsing is tijdelijk,
maar de hoogte voldoet
aan het bestemmingsplan.
Foto: Hans Nap
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VAN DE TECHNISCHE COMMISSIE
ONDERHOUD CV -KETELS
Omdat er soms opmerkingen gemaakt
worden over het onderhoud aan onze CVketels, zoals dat vroeger door de firma Van
Echtelt en nu door Installatiebedrijf Heuvelland wordt uitgevoerd, hebben wij de laatste
om een toelichting gevraagd.
Wat schrijven de fabrikanten voor oftewel
adviseren als onderhoudsinterval voor de
cv-ketel?
ATAG adviseert, om jaarlijks een inspectie/onderhoudsbeurt aan de ketel uit te voeren,
echter minimaal elke 2 jaar een inspectiebeurt en elke 4 jaar een onderhoudsbeurt,
afhankelijk van de in de garantievoorwaarden
vermelde bedrijfsuren.
Nefit/Bosch adviseert minimaal eens per
2 jaar inspectie-/onderhoudsbeurt uit te
voeren, echter adviseert Nefit ook dat jaarlijks
inspectie-/onderhoud aan te raden is, o.a.
afhankelijk van de locatie van het toestel en
het gebruik.
Intergas; het toestel en de installatie dienen
elk jaar door een erkend installateur
gecontroleerd en zo nodig gereinigd te
worden.
Remeha; het toestel na 2 jaar van de installatie, jaarlijks onderhoud te laten verrichten.
Vaillant; jaarlijks inspectie-/ onderhoud laten
verrichten.
Alle fabrikanten schrijven voor dat het
onderhoud uitgevoerd moet worden door een
erkend installatiebedrijf.
Wat is een erkende installateur?
Er is geen opleiding of ervaring vereist om
jezelf ‘installateur’ te noemen. Iedereen die
dat wil, mag als installateur aan de slag gaan.
Voor klanten is het lastig om uit te maken wie
de echte vakman is. Daar helpt de erkenning
bij. Want niet iedereen mag zich erkend
installateur noemen. Daarvoor moet je aan
kunnen tonen dat je vakkundig bent en over
voldoende kennis en over de juiste apparatuur beschikt. Die eisen worden grondig

gecontroleerd voordat de installateur zich
erkend installateur mag noemen. Ook na de
erkenning blijft er een toetsing door steekproefsgewijze controles van het werk van de
installateur. (Bron: Sterkin)
Heuvelland wordt o.a. erkent door KvINL
(Kwaliteitsborging Installatiesector), OK-CV
(Kwaliteitslabel voor veilig en energiezuinig
verwarmen) en is lid van Techniek Nederland,
voorheen Uneto-Vni.
Wat gebeurt er bij een
onderhoudsbeurt?
- Voldoet de installatie van de
cv-ketel en de opstellingsruimte aan de veiligheidseisen
en norm.
-De
Denieuwe
condensbak
en sifon worden gereinigd
watermeter
- De warmtewisselaar en branderbed worden
gereinigd en gecontroleerd (toestel afhankelijk of dit jaarlijks gebeurt)
- Controle van ontsteking.
- Controle op lekkages in het toestel.
- Controle van de rookgasafvoer; is deze
lekvrij en correct bevestigd.
- Controle van het expansievat; is deze op de
juiste wijze geïnstalleerd en functioneert deze
naar behoren.
- Is de installatie op de juiste wijze beveiligd
tegen overdruk.
- De cv-installatie wordt bijgevuld, indien
nodig.
- Uitstoot; voldoen de gemeten CO- en CO2
waarden aan de norm. Bij een goed werkend
verbrandingstoestel zal de CO-concentratie in
de verbrandingsgassen meestal lager zijn dan
100 ppm.
- De pakkingen dienen altijd vervangen te
worden bij het losgenomen onderdeel.
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WERKGROEP LUCHT EN GELUID
Op de ALV op 7 mei a.s. zal Erik Groot een
presentatie verzorgen over de activiteiten van
de werkgroep en de voorlopige resultaten van
de pilot fijnstofmeting op de Voerliedenhoek
laten zien.
WARMTESCAN
Onze
“Energieambassadeurs”
hebben
vanwege het warme weer deze winter slechts
16 warmtescans kunnen uitvoeren. Er is nu
een wachtlijst van 33 woningen.
De coördinator van de warmtescan
activiteiten Rik Coumans zal op de ALV op 7
mei een presentatie geven.
ENERGIETRANSITIE REGIO U16
Vanuit het in april te verwachten definitieve
klimaatakkoord zal de landelijke opgave
vertaald worden naar de regio’s en
gemeenten. De provincie Utrecht, de regio en
de gemeente Bunnik hebben reeds in 2018
hun doelen vastgelegd, de laatste in een
coalitieakkoord:
- Bunnik klimaatneutraal in 2040;
- Bunnik levert een bijdrage aan het landelijk
klimaatakkoord 49% CO2 reductie in 2030;
- Bunnik heeft voor de collegeperiode 20182022 de ambitie neergelegd om 10% van het
electriciteitsgebruik en 10% van het totale
energieverbruik duurzaam op te wekken.
Daarnaast een besparing van 10% op het
electriciteitsgebruik.

17
Om in 2040 klimaatneutraal te zijn heeft
Bunnik, naast energiebesparing (isolatie e.a.)
en zonne-energie op daken, 43 hectare
zonnevelden met ongeveer 180.000 zonnepanelen nodig, of 7 heel grote windmolens.
Maar om in 2030 reeds een evenredig
aandeel in de 49% CO2 reductie te leveren en
omdat de plaatsing van windturbines moeilijker is te realiseren, zal zelfs ruim 70 hectare
zonnevelden nodig zijn. In deze collegeperiode, 2018-2022, wil Bunnik maximaal 40
hectare realiseren; in het coalitie-akkoord
wordt een ambitie gesteld van minimaal
24 hectare (ca. 100.000 zonnepanelen).
De belangstelling bij ontwikkelaars om deze
zonnevelden te realiseren is groot. Om te
voorkomen dat het hele buitengebied vol
komt te liggen met zonnepanelen heeft
de gemeente uitgebreide beleidsregels
opgesteld. Zij omschrijven de grootte per veld
en het maximum aantal zonnevelden voor
bepaalde gebieden. Zie ook de Kansenkaart
Zonnevelden hieronder.
Elke initiatiefnemer voor een zonneveld moet
een participatie van de inwoners van Bunnik
en omwonenden toestaan van in principe 50%
(eigendom).
Meer inhoudelijke informatie is te vinden op
www.zonneveldenbunnik.nl.
We zullen moeten gaan wennen aan een
totale verandering van het buitengebied.
Overigens waren we hiermede al op weg door
de vele velden in het Kromme Rijn gebied
voor sedumproductie.
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VAN BOEKENBIEB NAAR MENSENBIEB
Het is alweer vijf jaar geleden dat Bibliotheek Idea Bunnik zijn intrek
nam in De Kersentuin. Sindsdien is er veel aan het veranderen. Van een
klassieke boekenbibliotheek naar een open en toegankelijke plek waar
jong en oud, rijk en arm, laagopgeleid en hoogopgeleid welkom zijn om
elkaar te ontmoeten, informatie te vergaren of zichzelf te ontwikkelen.
Ontmoeting, inspiratie en samenwerking
komen om te vertellen over wat hem of haar
bezig houdt. Dat kan een mooie reis zijn, een
bijzonder beroep of een aparte verzameling.
Tinnitus en ezels
Er waren al vele inspirerende ontmoetingen.
Lokale schrijver Gregor Verwijmeren schoof
aan en vertelde over zijn debuutroman over
tinnitus. Een IVN natuurgids deelde haar kennis over paddenstoelen. Ook de onderwerpen
balans in je leven, spiritualiteit, staaroperatie,
ezels en kunst leverde veel gesprekstof op.
In de bibliotheek kun je je verhaal delen of
gewoon aanschuiven.
Ontmoeten en verhalen delen
“In de bieb kun je natuurlijk nog steeds boeken lenen”, zegt Margriet van Riswijk van
Bibliotheek Idea Bunnik. “Maar je kunt ook
van andere mensen veel leren. Iedereen heeft
wel een verhaal te vertellen, waar anderen
inspiratie uit kunnen halen.” De bibliotheek
wil een platform bieden waar kennis gedeeld
kan worden, waar mensen elkaar ontmoeten,
creatiever en vaardiger worden. Kennis is
nodig om volwaardig mee te kunnen doen
aan de maatschappij. Voor de één is dat een
computercursus, voor een ander kan het lotgenotencontact zijn.
Gast aan tafel
Elke woensdagmiddag vindt bijvoorbeeld Gast
aan Tafel plaats, een lunch-ontmoeting waar
iedereen mag aanschuiven en meepraten.
Bezoekers nemen hun eigen lunchpakket
mee. Tijdens Gast aan Tafel kan een boek centraal staan waar iemand graag over wil vertellen, maar ook een persoonlijk verhaal kan
inspirerend zijn voor anderen. Iedereen is van
harte welkom om naar de bibliotheek te

Déjà vu en burn-out

Heb je wel eens het gevoel gehad dat je iets
eerder meegemaakt hebt terwijl het toch
voor de eerste keer is. Woensdag 17 april is
Elizabeth Post gast aan tafel. Het gespreksonderwerp is grenservaringen zoals déjà vu,
voorspellende dromen, bijna dood-ervaringen
en nog veel meer. Op zaterdag 11 mei
begeleidt Post de thema-ontmoeting met het
onderwerp voorkomen van een burn-out, van
onmacht naar macht over je eigen leven.
Samenwerken
“We kunnen het natuurlijk niet allemaal zelf”,
zegt Margriet van Riswijk. “Wij stellen onze
deuren open voor lokale organisaties en
inwoners, maar we verwachten ook dat zij zelf
verantwoordelijkheid dragen voor de uitvoering. De bibliotheek faciliteert en helpt een
handje mee.” Zo is er al een samenwerking
met Jongerenwerk de Schoudermantel. Een
keer in de maand tijdens het Café Bunnik
organiseren zij een coole activiteit voor kinderen in Bunnik. Maandelijks is er ook een
maatschappelijk inloopspreekuur met profes-
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sionals van de gemeente, Vitras, Portaal en de
politie. Ook is de bibliotheek actief in de
organisatie van de Zomerschool.

19
VERKIEZINGSUITSLAGEN

Hieronder geven we de uitslag van de verkiezingen voor de Provinciale Staten in onze wijk.
Stembureau 1 is de Camminghaschool en
stembureau 2 is het MFA.

Iedereen is welkom
De bibliotheek wil niet alleen met professionele organisaties samenwerken. Iedereen die
een goed idee heeft kan naar de bibliotheek
komen. “De bibliotheek is er voor de wijk.
We zullen zeker overwegen of door de wijk
aangedragen suggesties een plek in de bieb
kunnen krijgen”, zegt Van Riswijk. “Een voorbeeld daarvan zou een spelletjesmiddag kunnen zijn, een Engelse conversatiebijeenkomst,
voorlezen aan ouderen, studiewerkplekken of
misschien wel een loungeplek voor jongeren.”
Niets verplicht, kom niet alleen
“Het leuke van de bibliotheek is dat je er gewoon kan zitten en je bent niets verplicht”,
aldus een bezoeker. Een krantje lezen onder
het genot van een kopje koffie. Lekker mee
kletsen bij de SOOS van Senioren Activiteiten
Bunnik, aanschuiven bij breiclub Wolstreet of
genieten van verhalen tijdens het Voorleeskwartiertje voor peuters. “Kom vooral niet
alleen, maar neem iemand mee. Kijk eens of
er nieuwkomers zijn in de buurt of mensen
die eenzaam zijn”, roept Van Riswijk op.
“Samen komen verlaagt de drempel en is ook
nog eens gezelliger.”
Contact en informatie
Meer informatie over Bibliotheek Idea Bunnik
vind je op www.ideacultuur.nl. In de agenda
staat wat er te doen is. Regelmatig worden er
nieuwsbrieven verzonden, abonneren kan op
de website.
Mailen kan naar
bunnik@ideacultuur.nl.

Ter vergelijking is ook de uitslag van hele
gemeente Bunnik aangegeven.
De opkomst was hoog, namelijk 72% (stembureau 1) respectievelijk 77% (stembureau 2).
Ter vergelijking zijn ook de resultaten weergegeven van de Tweede Kamerverkiezingen
op 15 maart 2017. Alle cijfers zijn percentages
afgerond tot een cijfer achter de komma.

Partij

Stembureau 1

Stembureau 2

Bunnik

PS
2019

TK
2017

PS
2019

TK
2017

PS
2019

TK
2017

VVD

14,4

18,9

14,8

21,6

15,9

24,4

D 66

12,7

20,6

14,4

23,1

10,0

16.6

CDA

8,2

11,0

10,7

12,2

13,3

14,6

PvdA

9,1

8,3

7,4

8,0

7,5

6,7

PVV

2,2

4,3

2,2

5,2

3,9

7,8

SP

3,5

4,4

2,8

2,6

2,9

4,5

32,1

21,3

26,0

17,4

21,4

13,3

CU

3,6

3,2

4,9

3,0

5,1

3,2

Partij voor
de dieren

5,2

4,3

5,8

3,1

4,6

3,0

Groenlinks

SGP

0

0,8

0

0,5

1,9

1,6

2,7

1,6

2,1

1,2

3,0

2,0

DENK

0

0

0

0

0,3

0,1

U26
gemeenten
Forum voor
Democratie

0

-

0

-

1,0

-

5,7

0,8

7,7

1,9

9,3

1,3

50Plus

De jaarvergadering
is op dinsdag 7 mei 2019 om 20.00 uur.
We worden weer gastvrij ontvangen.

…28 februari 2019 Avondwandeling…

