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VAN DE VOORZITTER 

Voor u ligt de eerste Bezem waarin alle foto’s volledig in kleur zijn  

afgedrukt. Dit is een mijlpaal voor onze vereniging. De kosten hiervan 

kunnen door eigen inzet beperkt worden en zijn daardoor niet hoger dan 

bij afdrukken in zwart-wit. 

Wij hopen dat u dit kan waarderen. Het zal het leesplezier in ieder geval 

bevorderen. Dat is ook ons doel want de Bezem is en blijft toch een  

belangrijk informatiemiddel van het bestuur naar de leden. 

Ook in deze Bezem treft u weer belangrijke 

informatie aan over  het plan Rhijnhaeghe. 

Dankzij de mogelijkheden om in kleur af te 

drukken kunnen wij nu ook de schetsen laten 

zien die door ons van dit plan zijn gemaakt. 

Deze schetsen geven pas goed aan hoe groot 

de impact van dit plan zou zijn voor de omge-

ving. U kunt zelf daarover oordelen. 
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Op basis van de gesprekken die we met de 

politieke partijen hebben gevoerd, is de in-

druk ontstaan dat de plannen in deze vorm op 

politiek weerstand stuit. De werkgroep uit de 

wijkvereniging houdt de ontwikkelingen 

nauwlettend in de gaten en informeert u als 

er nieuwe ontwikkelingen zijn. 

Ik wens u veel leesplezier. 

                                           Piet Koning, voorzitter 

WIJKVERENIGING WIL BIJDRAGEN AAN AANSCHAF VAN EEN AED 

De EHBO in Bunnik heeft het plan om in onze wijk een AED  

(automatische externe defilbrilator) te plaatsen. Zij heeft onder andere 

de wijkvereniging gevraagd om daaraan financieel bij te dragen. 

De  AED  kan  in  een  buitenkast   worden 

geplaatst. De kast kan alleen geopend worden 

door degene die via 112 worden opgeroepen. 

Gezien de leeftijdsopbouw van onze wijk-

bewoners, kan een dergelijk apparaat in de 

buurt  bijdragen  aan  het  voorkomen van 

ernstig leed bij een hartstilstand. 

Daarom heeft het bestuur besloten bereid te 

zijn  om  hieraan  een eenmalige bijdrage van 

€ 750 beschikbaar te stellen. 
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WATEROVERLAST IN DE WIJK 

Het klimaat verandert, de winters worden 

warmer, de regenval neemt toe en de intensi-

teit daarvan stijgt ook. Dat betekent dat er 

soms meer water per minuut naar beneden 

komt dan voorheen. Het gevolg is dat er soms 

plassen blijven staan op de weg  en de trot-

toirs en dat kruipruimten tijdelijk onder water 

staan. De wijkvereniging heeft daarover diver-

se klachten gekregen van bewoners. 

Op basis van enkele concrete klachten zijn, op 

verzoek van de wijkvereniging, door de ge-

meente metingen gedaan. Dit betrof metin-

gen in het noord-westelijk deel van de wijk. 

Hierbij is het peil gemeten van de bodem van 

de zaksloot langs het Bezembinderspad als-

mede dat van de kruipruimte, en de hoogte 

van de duiker in de sloot die het water naar 

de Kromme Rijn afvoert. 

Uit dat onderzoek is gebleken dat het regen-

water in voldoende mate kan worden afge-

voerd via de zaksloot. Plaatselijk kan dit on-

voldoende snel gebeuren waardoor kruip-

ruimten tijdelijk onder water kunnen staan, 

omdat dit de diepste punten zijn. 

Het aanbrengen van een verticale drainage is 

dan een goede oplossing. Daardoor kan het 

water snel worden afgevoerd naar de onder-

liggende zandlaag. 

De gemeente gaat ook op 12 plaatsen in het 

dorp, waaronder 5 in onze wijk, peilbuizen 

plaatsen. Daar wordt gedurende 3 jaar de 

grondwaterstand gemeten. Op basis daarvan 

kunnen eventueel structurele maatregelen 

worden genomen. 

Plassen op de straat kunnen voor een groot 

deel voorkomen worden door de straatkolken 

vrij te houden van bladeren en vuil. 

De gemeente doet dat regelmatig maar heeft 

het probleem dat vaak auto’s in de weg staan. 

Maar ook de bewoners kunnen op eenvoudi-

ge wijze hieraan bijdragen door zelf kolken vrij 

te maken van afval. 

Wij vragen daarom bewoners om in voor-

komende gevallen ook een beetje te helpen 

om de ergste wateroverlast te voorkomen. 
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Op de site van 

Winnet is een 

schat aan 

informatie te 

vinden over ons 

grondwater. 

Interesse? 

Kijk eens op 

www.winnet.nl 
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PLAN RHIJNHAEGHE PAST NIET IN ONZE WIJK 

Het vooroverlegplan  voor woningbouw op kantoorlocatie Rhijnhaeghe, 

dat door projectontwikkelaar Sustay bij de gemeente is ingediend, past 

niet op deze locatie. Dat is de conclusie van de werkgroep van de wijk-

vereniging Kromme Rijn die het plan intensief bestudeerd heeft. 

De werkgroep betreurt het dat dit kantoor eventueel moet worden  

gesloopt, maar zij is geen tegenstander van woningbouw op deze locatie. 

Ook staat zij positief tegen het bouwen van sociale huurwoningen en  

woningen voor ouderen en starters 

De bezwaren betreffen met name de zeer

hoge woningdichtheid (116 woningen op 1,1 

ha. terwijl 20-25 woningen/ha. normaal is 

voor Bunnik) en daarmee gepaard gaand het 

verdwijnen van veel groen en bomen, het 

binnenstedelijk  karakter van de geplande 

bebouwing, het verdwijnen van de kwaliteit 

van deze, voor de wijk en het dorp, belang-

rijke locatie en de achteruitgang van het aan-

zien van de wijk. Bovendien vindt grote aan-

tasting plaats van het profiel en het groene 

karakter van de van Zijldreef en de Kennedy-

laan en zal het plan een nog grotere parkeer-

overlast in de wijk veroorzaken. De etage-

woningen (tot maximaal 16,5 m.) staan zo 

dicht tegen de perceelgrens aan dat bijvoor-

beeld  een  hele bomenrij  langs  de beide 

straten moet verdwijnen. 

De belangrijkste bevindingen en bezwaren 

van  de werkgroep zijn samengevat in een 

notitie “Plan woningbouw Rhijnhaeghe”. Deze 

kan via onze website worden gedownload. 

Aanvullend heeft de werkgroep een notitie 

opgesteld   met    voorwaarden    waaraan 

woningbouw op deze locatie  moet voldoen. 

Ook deze notitie “Voorwaarden voor heront-

wikkeling locatie Rhijnhaeghe” kan via onze 

website worden gedownload.       

(www.krommerijnwijk.nl). 

Inmiddels heeft de werkgroep gesprekken 

gevoerd met alle raadsfracties. Vooraf zijn de 

bovengenoemde notities toegestuurd en tij-

dens de gesprekken is een presentatie ge-

toond van de schetsen die, op kosten van de 

wijkvereniging, door een architect zijn ge-

maakt. Deze schetsen geven een realistisch 

beeld van de voorgestelde bebouwing. De 

volledige presentatie kan via onze website 

worden ingezien, maar in deze Bezem laten 

we een aantal van deze schetsen zien.  

Ook B&W heeft al deze informatie van ons 

gekregen. 

Alle raadsfracties waren onder de indruk van  

de  grote  invloed  die dit plan heeft op de 

omgeving. Zonder op de besluitvorming voor-

uit te kunnen lopen, heeft de werkgroep een 

positief gevoel van deze gesprekken over-

gehouden. 

Inmiddels hebben ca. 140 buurtbewoners al 

een brief gestuurd naar B&W en de raad 

waarin zij hun bezwaren tegen dit plan ken-

baar maken. 
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        PPPPos i t ie  1 :  os i t ie  1 :  os i t ie  1 :  os i t ie  1 :          BBBBes taande  s i t uat iees taande  s i t uat iees taande  s i t uat iees taande  s i t uat ie             PPPPos i t ie  1:  os i t ie  1:  os i t ie  1:  os i t ie  1:          NNNN ieuwe  s i tuat ieieuwe  s i tuat ieieuwe  s i tuat ieieuwe  s i tuat ie     

TOELICHTING VAN DE SCHETSEN: Positie 1: hoek van Zijldreef - Kennedylaan 

Positie 2: van Zijldreef richting Provinciale weg 

Positie 3: hoek van Zijldreef - Provinciale weg 

Positie 4: Provinciale weg richting van Zijldreef 

Positie 5: Kennedylaan richting  van Zijldreef 
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        PPPPos i t ieos i t ieos i t ieos i t ie     2 :  2:  2:  2:          BBBBestaande  s i tua t iees taande  s i tua t iees taande  s i tua t iees taande  s i tua t ie             PPPPos i t ie  2:  os i t ie  2:  os i t ie  2:  os i t ie  2:          NNNN ieuwe  s i tuat ieieuwe  s i tuat ieieuwe  s i tuat ieieuwe  s i tuat ie     

        PPPPos i t ie  3 :    Bos i t ie  3 :    Bos i t ie  3 :    Bos i t ie  3 :    Bes taande  s i t uat iees taande  s i t uat iees taande  s i t uat iees taande  s i t uat ie             PPPPos i t ie  3:  os i t ie  3:  os i t ie  3:  os i t ie  3:          NNNN ieuwe  s i tuat ieieuwe  s i tuat ieieuwe  s i tuat ieieuwe  s i tuat ie     

  PPPP os i t i e  4 :  o s i t i e  4 :  o s i t i e  4 :  o s i t i e  4 :          BBBBes taande  s i tua t i ees taande  s i tua t i ees taande  s i tua t i ees taande  s i tua t i e             PPPPos i t i e  4 :  o s i t i e  4 :  o s i t i e  4 :  o s i t i e  4 :          NNNN i euwe  s i tua t i ei euwe  s i tua t i ei euwe  s i tua t i ei euwe  s i tua t i e     

        PPPPos i t ie  5:    Bos i t ie  5:    Bos i t ie  5:    Bos i t ie  5:    Bes taande  s i tua t iees taande  s i tua t iees taande  s i tua t iees taande  s i tua t ie             PPPPos i t ie  5:   Nos i t ie  5:   Nos i t ie  5:   Nos i t ie  5:   N ieuwe  s i tuat ieieuwe  s i tuat ieieuwe  s i tuat ieieuwe  s i tuat ie     



DE BEZEM – SEPTEMBER 2016  

 

 

 

 ALGEMENE LEDENVERGADERING 
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Verslag van de Algemene Ledenvergadering Wijkvereniging Kromme 

Rijn van 9 mei 2016 gehouden in het Postillion Hotel in Bunnik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Opening en agendavaststelling  

Voorzitter Piet Koning heet iedereen van har-

te welkom. Dank gaat uit naar het Postillion 

Hotel, dat weer kosteloos gastvrijheid ver-

leent in een mooie vergaderruimte met goede 

verzorging. I.v.m. de hoge opkomst moesten 

er vlak voor de vergadering nog veel stoelen 

bij komen. Dit werd door het personeel snel 

opgelost.  

Ondanks deze gastvrijheid betreurt de voor-

zitter het wel dat het MFA-gebouw nog steeds 

niet geschikt is voor het houden van de ver-

gadering. Het gebouw ligt midden in onze 

wijk, maar er zijn nog steeds niet voldoende 

voorzieningen voor presentatie en catering. 

De agenda wordt zonder toevoeging vast-

gesteld. 

2.  Mededelingen 

Bericht van afmelding is ontvangen van de 

heren Scholten, Tersteeg, en ten Berg. 

3.  Verslag van de Algemene  

     Ledenvergadering van 9 mei 2014  

Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt 

goedgekeurd.  

4.  Jaarverslag mei 2015 tot mei 2016 

De voorzitter geeft aan de hand van dia’s een 

toelichting op enkele punten van het in de 

Bezem van april 2016 gepubliceerde jaar-

verslag. 

- Ledenaantal  

Er zijn zo’n 800 á 850 huizen  waarvan  de 

bewoners lid zouden kunnen zijn. Met het 

huidige ledenaantal zitten we al op een hoog 

percentage. Wel zijn we met een leden-

wervingsactie gestart door langs de huizen te 

gaan waar mensen geen lid zijn. Vaak blijkt 

dat bewoners niet van ons bestaan afweten, 

bijv. omdat ze er nog niet zolang wonen, en 

dat ze graag lid willen worden. 

- Bij 3 a. Verkoop snippergroen 

Er komt nog een Open Huis en een raads-

besluit  waarbij ook onze op de website gepu-

bliceerde zienswijze zal worden besproken. 

- Bij 3 c. Verkeersbeleid  

Het zit in de planning dat het gedeelte van de 

Provincialeweg  dat   door   de bebouwde kom 

loopt vanaf de Van Zijldreef, in 2017 wordt 

aangepakt, zodanig dat er geen doorgaand 

verkeer meer overheen gaat, maar dat het 

een weg wordt zoals bijv. de Van Zijldreef. In 

de zomer gaan er tellingen plaatsvinden. 

- Bij 3 g. Scholeneiland  

Dát er gebouwd gaat worden is zeker. Wát er 

gebouwd gaat worden is nog onbekend. 

- Bij 3 i. Rhijnhaeghe. De wijkvereniging heeft 

bij monde van een leden-werkgroep “Rhijn-

haeghe”, bij de projectontwikkelaar en bij de 

wethouder een aantal zorgpunten naar voren 

gebracht over het plan voor woningbouw op 

deze locatie. Dit betreft onder andere de 

bouwhoogte, de bebouwingsdichtheid, het 

parkeren en het oppervlak groen. 

Het plan is nog niet bij de gemeente in-

gediend en dus nog niet openbaar. Op een 

vraag van Wouter Bach antwoordt de voor-

zitter dat de gemeente hiervan een aankon-

diging zal doen, maar dat wij ook onze eigen 

kanalen zullen gebruiken om het bekend te 

maken.  
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- Bij 4. Technische Commissie 

50 á 60 mensen hebben via onze actie hun 

schoorstenen laten renoveren. 

Op een vraag over asbest wordt door Bob 

Jansen geantwoord dat daarover in de laatste 

Bezem een artikel heeft gestaan. 

Peter Keulemans geeft een presentatie van de 

plannen van de leden-werkgroep Warmte-

scan: 5 leden zijn bezig te bekijken wat voor 

camera’s er zijn, welke camera het beste aan-

geschaft kan worden of dat er gehuurd zal 

worden.  Dan  volgt  een  advies  aan   het 

bestuur. T.z.t. zal een oproep komen om je 

huis ervoor in te schrijven. Op een vraag van 

Herman Temming antwoordt Bob Jansen, 

technische commissie, dat verwacht wordt 

dat een lid voor een scan € 40,- zal moeten 

betalen:  € 20,-  voor  de  foto’s  en  € 20,-

voor het ”keukentafelgesprek”. Omdat in de 

komende winter de scans al genomen gaan 

worden  is  er  een bedrag in de begroting 

opgenomen, zodat het bestuur daarvoor niet 

eerst weer een ledenvergadering hoeft af te 

wachten. 

- Bij 10. Communicatie 

De € 1000, =, die in de vorige begroting is op-

genomen, is niet uitgegeven. Verwacht wordt 

dat een begroting van € 500, = voldoende is. 

De  werkgroep  Communicatie   is  op  dit 

moment bezig met onderzoek naar de moge-

lijkheid van een ledenforum, De Bezem op de 

website, en een nieuwsbrief ca 3x per jaar. Er 

hebben  al   meer   dan   220   mensen     een 

e-mailadres doorgegeven. Dat is belangrijk 

voor het 1 op1 verkeer met het bestuur. De 

heer Boersma hoopt dat niet iedereen ver-

plicht wordt om met een smartphone rond te 

gaan  lopen.  Hem wordt verzekerd dat de 

bestaande kanalen ook in gebruik blijven. 

- Bij 11. De Bezem  

De Bezem is verbeterd. Door dalende druk-

prijzen wordt verwacht dat vanaf september 

2016 de Bezem zelfs in fullcolour kan worden 

uitgegeven, zowel aan de buitenkant als aan 

de binnenkant. 

5.  Financiën 

- Financieel verslag 2015  

De heer J. Thijssen vraagt zich af waarom de 

kosten van het bestuur bijna verdubbeld zijn 

t.o.v. het  jaar daarvoor. Penningmeester 

Marcel Gierveld legt uit dat de kostenvergoe-

ding voor de bestuursleden het jaar daarvoor 

niet is uitgekeerd. 

- Verslag kascontrolecommissie 2015 

Rob de Coole brengt namens de kascontrole-

commissie verslag uit van haar werkzaam-

heden. De kascontrolecommissie heeft de 

financiële boeken gecontroleerd en in orde 

bevonden.  

Extra opmerkingen van Rob de Coole:  

-  De kascommissie vond de boeken trans-

parant en overzichtelijk. 

-    Aanbevolen wordt het aantal leden dat per 

31/12  de  contributie heeft betaald op te 

nemen in de jaarrekening met vermelding van 

de leden die niet betaald hebben. 

-  Aangeraden wordt de reserveringen, die 

hoog  zijn  in  relatie tot de contributie,  te 

bezien. 

-   Hij is voorstander van gebruik van het MFA-

gebouw.  Voor  een  groep  als  deze  avond 

(ca 85 personen) kost dat € 60, = voor de 

ruimte en er moet een catering commissie 

van de wijkvereniging komen. Er zijn 240 stoe-

len. In de kleinste vergaderruimte bevindt zich 

een vast interactief scherm. Het bestuur heeft 

als reactie hierop toegezegd om nogmaals 

met het bestuur van het MFA contact te zul-

len opnemen over de eventuele mogelijk-

heden, eventueel voor de volgende keer.  

-  Hij stelt voor van de ING-bank over te stap-

pen naar een duurzame bank. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Decharge bestuur  

De ledenvergadering stemt in met het in 2015 

gevoerde algemene en financiële beleid en 

verleent het bestuur decharge.  
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- Benoeming nieuwe kascontrolecommissie  

De  kascontrolecommissie  voor  2016  zal 

bestaan uit de heren Scholten en Geelen 

- Vaststellen begroting  

De begroting voor 2016 wordt goedgekeurd 

6.  Bestuursverkiezing 

Bob Jansen en Anke van der Have worden 

onder applaus herkozen. 

7.  Communicatie  

Dit punt is  tijdens  punt 4  van de  agenda 

besproken. 

 

8.  Rondvraag 

-  Ria Schopman vraagt aandacht voor de par-

keeroverlast. Er is in de wijk een groei van het 

aantal mensen dat op de openbare weg par-

keert. Dit is m.n. te wijten aan medewerkers 

van de BAM. Piet Koning geeft aan dat het 

bestuur hierover met de BAM contact gehad 

heeft. De parkeerplaatsen die bij Rhijnhaeghe 

zijn gehuurd zijn niet voldoende. Er is vanuit 

BAM communicatie geweest met het perso-

neel en bewoners van de Van Zijldreef en de 

Kennedylaan. Enkele leden zeggen dat dat 

niet gebeurd is. Piet Koning zal weer contact 

opnemen met de BAM. 

Joske de Pee merkt op dat de parkeeroverlast 

niet alleen door BAM veroorzaakt wordt maar 

ook door mensen die hun auto parkeren en 

dan vervolgens met de fiets richting de Uithof 

Science  Park  vertrekken.  Daar is betaald 

parkeren. 

- Er wordt gemeld dat er maar op 1 perron 

kaartjes te koop zijn voor de trein. Het be-

stuur gaat dit aankaarten via de gemeente. 

- De heer van Geelen kaart aan dat er geen 

fietsparkeergelegenheid is aan de zuidkant 

van het station. (Naschrift: al vóór de alv was 

dit opgelost)  

- Wim Wingelaar zegt dat er een nieuw 

bouwplan “Hoenderik” in ontwikkeling is op 

het terrein langs de Camminghalaan.  Het be-

stuur antwoordt dat het op de hoogte is van 

een oud plan van enkele jaren geleden, maar 

dat er volgens de gemeente recent geen plan 

is ingediend. Het bestuur gaat na wat de stand 

van zaken is. 

9. Sluiting  

De voorzitter sluit het formele gedeelte van 

de vergadering. 

Lezing: 

Na de pauze volgt de interessante lezing “Wat 

betekent de gemeentepolitiek voor de wijk

Kromme Rijn” door de heer Rob Zakee, wet-

houder bij de gemeente Bunnik. Hij begon 

met de woorden: “Ik ben er voor de samenle-

ving en ú bent de samenleving”. Daarbij moet 

hij met veel zaken rekening houden. Hij zette 

uiteen met welke structuren, samenwerkings-

verbanden, kaders en regelingen hij tijdens 

zijn werk te maken heeft. Er zijn maar 2 wet-

houders. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De  afgelopen  10 jaar  is de positie van de 

gemeente rap verandert. De gemeente is 

minder autonoom geworden. Door decentra-

lisatie zijn gemeenten genoodzaakt samen te 

werken op allerlei gebieden, bijv. voor vast-

stellen van bestemmingsplannen en innen van 

belastingen,  via gemeentekantoren ofwel 

satellietkantoren op deelgebieden. 

Ook zijn er verbanden van woonkern Bunnik, 

zoals met het Science Park (m.n. verkeer en 

woningvraag), Amelisweerd en het gebied van 

de Hollandse Waterlinie die niet spelen voor 

de andere 2 woonkernen van de gemeente. 

De Hollandse Waterlinie komt waarschijnlijk 

op de werelderfgoedlijst waardoor daar niet 

meer gebouwd mag worden en er meer toe-

ristische activiteit zal ontstaan. 

Door dit alles kun je je afvragen: Kunnen en 

willen we de gemeente blijven die we zijn; 

redden we het nog met dit gemeenteapparaat 

en onder de stedelijke druk? Ook het werken 

met 3 woonkernen is lastig. De gemeente 

Bunnik in zijn huidige vorm zal verdwijnen. 

De wijk Kromme Rijn is exemplarisch met veel 

groen en een grote sociale cohesie. 
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Bij het Eikenpad is het niet gegaan zoals hij 

het nu zou doen. Er zijn groepen in de samen-

leving tegen elkaar in het harnas gejaagd en 

dat wil hij nu oplossen. Over 1 maand wordt 

het bestemmingsplan inzake het snippergroen 

door de raad besproken. 

Een wethouder is afhankelijk van de argumen-

ten die de mensen aandragen. Te verwachten 

bezwaarschriften spelen een rol bij adviezen 

aan bijv. projectontwikkelaars. 

Wat Rhijnhaeghe betreft: er is nog geen plan 

bij de gemeente ingediend. Maar stel dat 

houthandel Van Dam verdwijnt dan heeft dat 

weer invloed op de woningbouw in onze wijk. 

Financieel staat de gemeente er nu niet slecht 

voor. Dat geeft bij het groenonderhoud meer 

lucht. 

Na deze vogelvlucht door het gemeentelijk 

bestuur werden er vragen gesteld: 

- Theo Jansen vraagt om een 2e supermarkt. 

AH gaat 3 weken dicht i.v.m. een verbouwing 

en wat moet men dan? (Naschrift: Dit blijkt 

achteraf niet zo te zijn). 

De wethouder antwoordt dat hij verbaasd 

was dat de komst van de ALDI tegengehouden 

is. 

- De heer Geelen vraagt: U bent er voor alle 

Bunnikers, maar voor wie gaat u bouwen voor 

Bunnikers of voor forensen? 

Antwoord: Er wordt naar de vraag gebouwd, 

maar bijv. bij het Burgje in Odijk gaan maar 

heel weinig mensen uit de gemeente Bunnik 

wonen. 

Deze vraag moet in de toekomstvisie beant-

woord worden. 

Jeanine ten Berg-Koolen merkt op dat het 

grootste aantal inwoners nu forens is of dat 

ooit geweest is. 

- Rikke van Berk wil graag weten wat er ge-

beurt als er niets gebouwd wordt en wat er 

tegenover staat als we de regio tegemoet-

komen. De wethouder zet uiteen hoe dat in 

Odijk-West is gegaan en dat je dat niet vooruit 

kan zeggen. Soms geeft de Provincie vooraf 

aan dat zij iets niet wil doen, maar achteraf 

had ze het misschien wel gedaan. Verder 

vraagt Rikke zich af waarom in het regionaal 

overleg met de plannen over Science Park de 

overlast voor Bunnik niet is opgenomen. Dat 

had toch gemoeten?  De wethouder is het 

daar volledig mee eens. De Uithof is eigenlijk 

een autonome gemeente, een zelfstandige 

macht, ook met het ziekenhuis. 

- Reint Middel vraagt zich af of er wordt nage-

dacht hoe het verkeer naar de Uithof kan 

worden geregeld, bijv. vanaf het station met

een busje. De wethouder antwoordt dat dit 

allemaal stevig denkwerk vereist en dat bijv. 

de spoortunnels in Zeist en Bilthoven daar ook 

mee te maken hebben. 

- Vanuit de zaal wordt nog geopperd dat het 

betaald parkeren in Science Park zou moeten 

worden afgeschaft of dat betaald parkeren in 

onze wijk zou kunnen worden ingevoerd. 

- Dirk-Jan Westerwoudt vraagt naar de stand 

van zaken bij Rhijnhaeghe.  

Er is geen nieuws. De wethouder neemt deze 

week nog contact op met Sustay. Men laat 

niet het achterste van zijn tong zien. Er kan 

van alles spelen zoals met de investeerders, 

het COA, statushouders, duurzaamheid, 30% 

sociale woningbouw, voldoende parkeergele-

genheid, al dan niet te verwachten bezwaar-

schriften.  

- Marcel Gierveld vraagt tenslotte waar de 

voorkeur naar uitgaat: bouwen op het terrein 

van Rhijnhaeghe of bouwen op het terrein van 

Van Dam. De wethouder geeft aan dat Van 

Dam  de  voorkeur  heeft en dat inbreiden 

boven uitbreiden gaat. 

Piet Koning bedankt de wethouder voor zijn 

verhelderende lezing en eindigt met de woor-

den  dat wij allemaal prettig willen blijven 

wonen. 

Na afloop zijn er veel leden die de bestuurs-

leden  bedanken  voor  de  avond  en  hun 

inspanningen, en hen complimenteren met de 

duidelijke en open communicatie. 

 

Gezellige afsluiting 

 

Bunnik, 9 mei 2016

Anke van der Have, secretaris
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Wij wensen u mooie herfstdagen 


