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VAN DE VOORZITTER 

Na een normale Hollandse zomer begint ook voor de wijkvereniging 

weer een nieuw verenigingsjaar. En gezien de lijst van onderwerpen die 

we in de laatste bestuursvergadering in augustus hebben besproken,  

belooft het weer een intensief maar ook interessant jaar te worden.  

 
Een belangrijk onderwerp blijft de voorgeno-

men woningbouw op Rhijnhaeghe. In deze 

Bezem geven we de laatste stand van zaken 

weer. 

Ook treft u het verslag aan van de Algemene 

ledenvergadering in mei. Daarin kunt u lezen

dat er onder andere een discussie is gevoerd 

over het standpunt van de wijkvereniging met 

betrekking tot het scholeneiland. Dit naar 

aanleiding van een brief van een aantal leden. 

Vanwege de onbevredigende afloop daarvan 

heeft de wijkvereniging onlangs een gesprek 

gehad met een van de briefschrijvers. In deze 

Bezem een kort verslag daarvan. 
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Zoals beloofd tijdens de ALV heeft het bestuur 

de resultaten van de enquête naar de tevre-

denheid van haar leden met het beleid geana-

lyseerd. Met name de vele gemaakte opmer-

kingen gaven daartoe alle aanleiding. Het re-

sultaat van die analyse is ook in deze Bezem 

te lezen. 

Kortom er staat weer veel informatie en 

nieuws in deze Bezem. 

Uit de enquête bleek overigens ook dat die 

wel moet blijven. 

Veel leesplezier toegewenst. 

Piet Koning, voorzitter

 

AFSCHEID BURGEMEESTER 

Na 8 jaar met veel bevlogenheid en betrok-

kenheid burgemeester te zijn geweest heeft 

Hans Martijn Ostendorp maandag 4 septem-

ber tijdens  een receptie afscheid genomen.  

Voorzitter Piet Koning en redacteur Wim van 

der Tol hebben hem namens de Wijkvereni-

ging een fles wijn aangeboden met een etiket 

met het wapen van Bunnik en een persoonlijk 

bedankje.  Zo kunnen Hans Martijn en zijn 

vrouw Linda later onder het genot van een 

goed glas wijn terug denken aan zijn bezoe-

ken aan onze wijk. 



DE BEZEM – SEPTEMBER  2017 

 
 
 

 

  

FINANCIËLE ANALYSE RHIJNHAEGHE 

Op 22 juni zijn in het Open Huis van de gemeenteraad de kaders  

besproken waaraan woningbouw op Rhijnhaeghe moet voldoen.  

De wijkvereniging heeft ingesproken en duidelijk gemaakt dat de kaders 

in strijd zijn met de doelstellingen van de gemeente.  
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Het bouwplan dat binnen deze kaders kan 

worden uitgevoerd wijkt slechts in geringe af 

van het eerder plan dat in 2016 is ingediend. 

Dat plan is toen door B&W afgewezen omdat 

het te zeer conflicteerde met diverse beleids-

documenten. Bovendien kon dat plan het niet 

op voldoende draagvlak rekenen. 

In het Open Huis bleek dat ook de Liberalen 

en het CDA grote bezwaren hadden tegen de 

kaders. In haar reactie op de bezwaren 

meldde de wethouder dat de kaders zodanig 

waren opgesteld dat er een financieel 

haalbaar plan kon worden uitgevoerd. Die 

uitspraak was gebaseerd op een financiële

analyse die door de provincie is uitgevoerd en 

na een gesprek met de projectontwikkelaar. 

Volgens de wethouder is bij minder dan 90 

woningen het plan financieel niet haalbaar. 

De wethouder heeft toegezegd te zullen 

nagaan hoe de kaders kunnen worden 

aangepast. De raad zal hierover na de zomer 

worden geïnformeerd. 

Omdat de financiële haalbaarheid van het 

plan een grote rol speelt en omdat de door de 

provincie opgestelde financiële analyse 

geheim was, heeft de wijkvereniging met 

behulp van deskundigen zelf een financiële 

analyse opgesteld. In die analyse zijn ver-

schillende bouwplannen doorgerekend. 

Daarbij is met verschillende aantallen en 

typen woningen (sociale huur, vrije sector 

huur, koop, appartementen, grondgebonden 

woningen) het financiële resultaat berekend.  

In tabel 1 zijn deze varianten aangegeven 

De verschillende varianten zijn ook uitvoerig 

getoetst aan alle beleidsdoelstellingen van de 

gemeente. Dit zijn onder andere de bijdrage 

aan het woon- en leefklimaat, de meerwaarde 

voor de omgeving, het behoud van het groene 

karakter/beeld van de locatie, hoogte van de 

bebouwing, verdeling onbebouwd/bebouwd, 

kans op extra parkeerdruk in de omgeving, 

etc. 

De conclusies die daaruit getrokken kunnen 

worden zijn de volgende: 

De varianten Kader 2017, maximaal en 

minimaal, voldoen geheel niet, dan wel 

grotendeels niet, aan de beleidsdoelstellingen 

van de gemeente.  Het financiële resultaat 

van deze varianten is veel hoger dan 

marktconform. 

De variant Praktijk in Bunnik voldoet geheel 

en de variant Marktconform voldoet deels 

wel en deels niet aan de beleids-

doelstellingen. Het financiële resultaat van 

deze varianten is ook marktconform.  

De variant Alles huur waarin alleen huur-

appartementen worden gebouwd, voldoet 

grotendeels aan de beleidsdoelstellingen. Het 

financiële resultaat is bij 39 woningen niet 

marktconform. 

De variant Appartementsgebouw voldoet 

deels wel en deels niet aan de 

beleidsdoelstellingen van de gemeente. 

Hiermee is wel een marktconforme opbrengst 

te behalen. 

Hieruit komt een ander beeld naar voren dat

door de wethouder is geschetst in het Open 

Huis. De variant Kader 2017 (maximaal en 

minimaal) levert namelijk een veel hoger 

financieel resultaat dan marktconform. 

Bovendien voldoet deze variant geheel niet 

dan wel grotendeels niet aan de beleids-

doelstellingen van de gemeente. Bij 57 

woningen is het resultaat al marktconform en 

wordt deels voldaan aan de beleids-

doelstellingen. Dit geldt ook voor de variant 

waarbij er één appartementsgebouw wordt 

gebouwd op dezelfde locatie als het huidige 

kantoorgebouw. Deze variant heeft wel als

voordeel dat de bouwkosten lager zijn en het 
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Toelichting: 

1. Kader 2017, maximaal  Volgens informatie van de gemeente kunnen met de voorgestelde 

kaders iets minder dan 100 woningen gebouwd kunnen worden. Daarom is in deze variant aange-

nomen dat er 99 woningen worden gebouwd, verdeeld over 30 % sociale huurwoningen, 50 % 

vrije sector huurwoningen en 20% grondgebonden woningen. De projectontwikkelaar zal altijd het 

maximaal aantal woningen willen bouwen dat past binnen de kaders. 

2. Kader 2017, minimaal  Deze variant is vrijwel hetzelfde als de vorige, maar gaat uit van to-

taal 90 woningen, het aantal dat door de wethouder is genoemd in het Open Huis. 

3. Praktijk in Bunnik   Deze variant gaat uit van alléén grondgebonden woningen. Deze vari-

ant is gekozen omdat vrijwel de gehele woningbouw in Bunnik, en zeker de wijk Kromme Rijn, be-

staat uit grondgebonden woningen. 

4.   Marktconform  Deze variant heeft eenzelfde procentuele verdeling van woningtypen als 

varianten 1 en 2. Maar met een zodanig aantal woningen dat het resultaat een marktconforme 

opbrengst oplevert (marktwaarde is vrijwel gelijk aan de opbrengst van de kavel). Bij de bereke-

ning van de marktwaarde is uitgegaan van een gemiddelde bouwkavelprijs in Bunnik. Deze prijs is 

verkregen uit openbare informatie.  

5.   Alles huur  Deze  variant  voorziet  uitsluitend in huurappartementen, met eenzelfde totale 

woningoppervlak als in variant 3. 

6.  Appartementsgebouw  In deze variant wordt uitgegaan van een appartementengebouw 

op dezelfde locatie en met een vergelijkbare bouwlagenverdeling als het huidige kantoorgebouw 

en een marktconforme opbrengst van de kavel. Deze variant is berekend omdat het huidige kan-

toorgebouw door velen in de wijk wordt geapprecieerd. In deze variant is uitgegaan van 30% soci-

ale huur, 30% vrije sector huur- en 40% koopappartementen. Aan deze laatste categorie is in Bun-

nik veel behoefte. 

 

groene karakter van de locatie en de 

omgeving in stand blijven. De resultaten van 

deze analyse zijn inmiddels met de gemeente 

besproken. Daarin is toegezegd dat de 

resultaten van onze analyse worden mee-

genomen bij de aanpassingen van de kaders. 

Ook met de politieke partijen zal worden 

gesproken over deze analyseresultaten. 

Bouwplan Sociale huur 
appartementen 

Vrij sector huur 
appartementen 

Koop-  
appartementen 

Grondgebonden 
koopwoningen 

Totaal 

 Aantal       %     Aantal            % Aantal          %         Aantal           % Aantal    % 

1. Kader 2017, maximaal 30             30 49                  50 0                    0 20                 20 99       100   

2. Kader 2017, minimaal 27             30 45                  50  0                    0 18                  20 90       100 

3. Praktijk in Bunnik 0                0  0                    0 0                    0  27                 100  27       100 

4. Marktconform 17              30 29                  50 0                    0 11                   20 57       100 

5. Alles huur 12              30  27                  70  0                    0    0                     0 39       100 

6. Appartementsgebouw 18               30 18                  30 25                40   0                     0 61       100 

 

We hopen hiermee belangrijke informatie te 

hebben gegeven aan de wethouder en de 

politiek om de kaders zodanig aan te passen 

dat deze passen binnen de beleids-

doelstellingen van de gemeente. 

 

TABEL 1:  SAMENSTELLING  VAN  DE  ONDERZOCHTE  BOUWPLANNNEN 
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RESULTATEN EERSTE ENQUÊTE ONDER DE LEDEN 

Sinds enige tijd werkt de wijkvereniging aan de verbetering van de  

communicatie tussen het bestuur en haar leden. Dat kan onder andere 

door het houden van enquêtes onder onze leden. 

In mei dit jaar is de eerste enquête gehouden onder leden die hun email-

adres aan ons ter beschikking hebben gesteld. Hierin vroegen de leden 

naar de argumenten om lid te zijn en naar de tevredenheid over het beleid 

van het bestuur.Totaal deden 100 leden mee van de 200 die aangeschreven 

waren. Een respons van 50% is goed te noemen. 

De eerste resultaten zijn al tijdens de Algemene ledenvergadering  

gepresenteerd. In de nevenstaande figuren zijn deze weergegeven.  
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De conclusies die daaruit getrokken kunnen 

worden zijn: 

De belangrijkste redenen voor lidmaatschap 

zijn het behartigen van de belangen voor de 

wijk en haar bewoners en de algemene 

belangstelling voor wat er in de wijk speelt. 

Deze aspecten worden ook op dit moment  

het meest waardevol gevonden. 

Men geeft het bestuur een rapportcijfer 7,5 

(beoordeling: goed). 

De huidige leden zijn gemiddeld al 20 jaar lid. 

De algemene conclusie is dat de leden goed 

tevreden zijn over de activiteiten van het 

bestuur omdat deze goed overeenkomen met 

hun wensen. 

Naast het beantwoorden van vragen konden 

leden ook opmerkingen maken.  Daar is in 

zeer grote mate gebruik van gemaakt. We 

kregen totaal 75 opmerkingen. 

Deze waren van zeer uiteenlopende aard en 

varieerden bijvoorbeeld van “prima doorgaan 

zo” tot ”het bestuur is weinig zichtbaar”.  

Er zaten zeer waardevolle opmerkingen 

tussen. Om overzicht te houden hebben we 

de opmerking gegroepeerd. 

In volgorde van aantal (grootste aantal eerst) 

betroffen de opmerkingen de volgende 

onderwerpen: 

1.  Algemene waardering voor het bestuur. 

2. De wens meer aandacht te besteden aan 

de communicatie met de leden via mail en 

nieuwsbrieven. 

3.  Meer rekening houden met de mening van 

leden over bepaalde onderwerpen die spelen. 

4. Meer informatie geven over ervaringen van 

leden met leveranciers, producten, bedrijven, 

etc. 

5.  Een aansporing om door te gaan met de 

algemene belangenbehartiging voor de 

bewoners en de wijk (groen, verkeer, 

woningbouw, etc.) 

6.  Meer richten op jongere leden en werken 

aan sociale samenhang tussen bewoners. 

7.  Het instellen van ad-hoc commissies voor 

specifieke projecten. 

Tot zover de belangrijkste onderwerpen 

waarover opmerkingen zijn gegeven. 

In het algemeen zijn ze een aansporing om 

door te gaan op de ingeslagen weg, maar ook 

om hier en daar andere accenten te leggen. 

De wens tot meer communicatie en meer 

rekening te houden met de mening van leden, 

is inmiddels voor een deel ingevuld door het 

houden van enquêtes en het versturen van 

Nieuwsbrieven. We zullen bij onze stand-

puntbepaling  over belangrijke onderwerpen 

nagaan  of het van belang is een peiling te 

doen onder de leden. 



DE BEZEM – SEPTEMBER  2017 
 
 

7 
Dit hangt onder andere af van het onderwerp 

en of het mogelijk is door de juiste 

vraagstelling een representatief beeld te 

krijgen van de mening van de leden. 

Ook kunnen we eventueel hiervoor een extra 

ledenbijeenkomst organiseren. Na enig tijd 

zullen we de resultaten evalueren om te 

bekijken of dit aan de verwachtingen voldoet. 

De Technische Commissie beantwoordt veel 

vragen van leden over leveranciers en 

producten. Meerdere malen is via de Bezem 

de leden gevraagd hun ervaringen door te 

geven over bedrijven, en leveranciers maar de 

respons was over het algemeen helaas 

beperkt. 

We richten ons steeds meer op jongere leden 

omdat we actief zijn op Fb en twitter en 

wellicht in de toekomst dit nog gaan 

uitbreiden naar andere media. 

Het bevorderen van sociale samenhang is niet 

ons aandachtsgebied. Buurtfeesten worden 

veelal per buurt of straat georganiseerd en er 

zijn in het dorp al vele organisaties actief die 

de sociale samenhang willen bevorderen.  

Voor een aantal projecten zoals de aanschaf 

en uitvoering van de warmtescans, 

Rhijnhaeghe en de communicatie met de 

leden zijn al ad-hoc commissies ingesteld. 

Gezien onze positieve ervaringen zullen we 

daar in de toekomst mee doorgaan als 

relevante projecten zich aandienen. 

HOE LANG BENT U AL LID? 

WELK ASPECT VAN UW LIDMAATSCHAP VINDT U 
OP DIT MOMENT HET MEEST WAARDEVOL? 

GEEF AAN IN WELKE MATE HET BESTUUR ERIN 
SLAAGT OM AAN DE WENSEN VAN DE LEDEN TE 
VOLDOEN. 
 

WAT WAS UW BELANGRIJKSTE DRIJFVEER OM 
LID TE WORDEN? 



DE BEZEM – SEPTEMBER 2017  

 

 

 

 ALGEMENE LEDENVERGADERING 

8 

Verslag van de Algemene Ledenvergadering Wijkvereniging Kromme 

Rijn van 15 mei 2017 gehouden in het Postillion Hotel in Bunnik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Opening en agendavaststelling  

Voorzitter Piet Koning heet iedereen van har-

te welkom op deze 44e   algemene ledenver-

gadering. Er is een ruime opkomst. Hij be-

dankt het Postillion Hotel, dat weer kosteloos 

gastvrijheid verleent in een mooi uitgeruste 

vergaderruimte met zorgzame medewerkers. 

Ondanks deze jaarlijkse gastvrijheid heeft het 

bestuur vooraf weer onderzocht of het MFA-

gebouw in onze wijk inmiddels geschikt is. 

Helaas was het opnieuw niet aantrekkelijk 

daar een zaal te huren. De agenda wordt zon-

der toevoeging vastgesteld. 

2.  Mededelingen 

Bericht van afmelding is ontvangen van Els en 

Dirk Brauckman, Gert Rietveld, Dick Coffeng, 

Henk Scholten en Rob de Coole. 

3.  Verslag van de Algemene  

     Ledenvergadering van 9 mei 2016 

Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt 

goedgekeurd. 

4.  Jaarverslag mei 2016 tot mei 2017 

De  voorzitter  geeft  aan de hand van een 

PowerPoint-presentatie een toelichting en 

een aanvulling op een aantal punten van het 

in de Bezem van april 2017 gepubliceerde 

jaarverslag. 

a. MFA-gebouw  

Het MFA-gebouw heeft te weinig huurinkom-

sten. Er is elk jaar een groot exploitatietekort. 

Daarom heeft de gemeente een onderzoek 

laten uitvoeren waaruit conclusies zijn getrok-

ken dat het gewenst is dat er horecavoorzie-

ningen komen, dat de verantwoordelijkheid 

bij de gemeente en beheerstichting gezamen-

lijk wordt gelegd, dat het beheer wordt uitbe-

steed en dat er duidelijkheid wordt geschapen 

over de rol van de gemeente in relatie tot de 

functie van het MFA als accommodatie voor 

de bewoners van Bunnik. De hoofdgebruikers 

hebben vaak bezwaar tegen (bepaalde soort 

van) verhuur aan derden. De gemeente gaat 

met diverse partijen aan tafel zitten om te 

overleggen, ook over interne wijzigingen in 

het gebouw.  

Joske de Pee merkt op, als bestuurslid van de 

Muziekschool, dat er sprake is van aparte 

units die niet één geheel vormen en dat er 

veel verschillen zijn tussen de relatief kleine 

muziekschool en de overige gebruikers. Ook 

wat betreft hun eigen financiering. Verhuur 

aan derden ligt moeilijk. “De Beheerstichting

wil niet aansprakelijk zijn. Het probleem is van 

de gemeente.” 

b. Rhijnhaeghe (punt 3a verslag) 

De gemeente verkent de financiële mogelijk-

heden van woningbouw en stelt kaders waar-

bij de door ons opgestelde kaders worden 

betrokken. Onze werkgroep Rhijnhaeghe zal 

16 mei 2017 hierover weer een gesprek met 

de gemeente hebben. Zie ook onder punt 7. 

c. Scholeneiland/ MFA-terrein (punt 3b) 

Na overleg met de betrokkenen wordt het 

plan aangepast zodat er minder parkeerplaat-

sen komen (42 i.p.v. 90), het gezondheidscen-

trum lager wordt (2 i.p.v. 3 verdiepingen), de 

architectuur beter wordt afgestemd op MFA 

(Welstand gaat toetsen) en de groene ruimte 

in overleg met belanghebbenden wordt inge-

richt. Zie ook onder punt 7. 
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c. Warmtescan (punt 4b) 

Jenny van Denzel merkt op dat ze heel tevre-

den is met de scan. Sommige plekken waar-

van  de  dacht  dat die al geïsoleerd waren 

bleken dit niet te zijn. 

Hans Nieuwenhuijzen vraagt of er een over-

zicht kan worden gepubliceerd van de zwakke 

plekken. Bob Jansen, technische commissie, 

antwoordt dat er tussen alle huizen verschil-

len zijn omdat in de loop der jaren bewoners 

verschillend zaken hebben aangepakt. Het 

door de wijkvereniging laten maken van een 

individuele scan kost voor leden €30, =.  Als er 

een tendens naar voren komt zal daarover 

bericht worden. 

Mathijs Keij merkt op dat scans niet zomaar 

verspreid mogen worden in verband met de 

privacy. 

d. Enquête (punt 5a)  

Onlangs is de eerste enquête gehouden. Deze 

was  vooral  verkennend  bedoeld.  50% van 

de  200  woonadressen  waarvan bij ons een 

e-mailadres bekend is hebben de enquête 

ingevuld.  Naar voren kwam dat als belangrijk-

ste aspect van het lidmaatschap de belangen-

behartiging van de wijkbelangen wordt gezien 

en daarna belangenbehartiging van bewo-

nersbelangen, op de hoogte zijn wat er in de 

wijk speelt en collectieve acties. 12% van de 

respondenten gaf aan dat het bestuur er zeer 

goed in slaagt om aan de wensen van zeer 

goed 68% de leden te voldoen, 12 % gaf goed 

aan,19 % is neutraal, 1% heeft slecht geant-

woord en. 45 % van de respondenten is min-

der dan 20 jaar lid. De rest 20 jaar of langer. 

Conclusie is dat we een vereniging zijn waar 

men lang lid van blijft. Meestal eindigt het 

lidmaatschap door overlijden of verhuizing. Er 

zijn 70 opmerkingen geplaatst. Het bestuur zal 

deze nauwkeurig analyseren en daaruit haar 

conclusies trekken. 

De volledige uitslag zal worden gepubliceerd 

in de Bezem en op de website. 

5.  Financiën 

a. Financieel verslag 2016 

b. Verslag kascontrolecommissie 2016 

Harm Scholten brengt namens de kascontro-

lecommissie verslag uit van haar werkzaam-

heden. De kascontrolecommissie heeft de 

financiële boeken gecontroleerd en in orde 

bevonden.  

c. Decharge bestuur  

De ledenvergadering stemt in met het in 2016 

gevoerde algemene en financiële beleid en 

verleent het bestuur decharge.  

d. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie 

De kascontrolecommissie voor 2017 zal be-

staan uit de heren Geelen en Kortbeek. 

d. Vaststellen begroting  

Jenny  van  Denzel  vraagt waarom voor de 

Bezem een lager bedrag is opgenomen. 

Het antwoord is dat, ondanks het feit dat de 

Bezem  nu  full  color  is, de kosten van de 

Bezem door uitvoerig overleg tussen redac-

teur Wim van der Tol en de drukker, lager zijn 

geworden.  

De begroting voor 2017 wordt goedgekeurd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Bestuursverkiezing 

Piet Koning en Marcel Gierveld worden onder 

applaus herkozen. 

7.  Het overleg met wethouder Spil 

De voorzitter vertelt dat het bestuur initiatief 

heeft genomen tot een gesprek met de nieu-

we wethouder Erika Spil. Het was een goed 

gesprek waarbij naar voren kwam dat zij erva-

ring heeft, goed overlegt met de inwoners en 

besluitvaardig optreedt. Een volledig verslag 

van het overleg staat in de Bezem van april 

2017.  

Naar aanleiding van het overleg kwamen er 

meerdere punten aan de orde: 

a. Rhijnhaeghe  

De voorzitter haalt nog aan dat de wethouder 

heeft gezegd dat een verbouwing van het be-

staande gebouw Rhijnhaeghe technisch, maar 

ook financieel niet haalbaar is en dat er een 
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financieel onderzoek loopt naar de haalbaar-

heid van woningbouw op dat terrein, rekening 

houdend met de eis dat 30% sociale woning-

bouw moet zijn.  

Jan Boersma vraagt of het bestuur overleg 

heeft gehad met de BAM; immers de BAM 

maakt ook al gebruik van het parkeerterrein. 

De voorzitter antwoordt dat dat in het verle-

den wel gebeurd is, maar niet recent. Het is 

aannemelijk  dat  er  wel recent contact is 

geweest tussen Rhijnhaeghe en de BAM. 

b. Scholeneiland 

Op 11 mei, 4 dagen voor de vergadering, is 

een  brief binnengekomen ondertekend door 

4 personen, waaronder één lid, één persoon 

die onlangs lid is geworden en twee niet-

leden. In de brief stellen zij dat ons standpunt 

inzake het de bouwplannen voor het scholen-

eiland indruist tegen alle doelstellingen van 

onze vereniging. Zij zijn tegen de verdere be-

bouwing van het scholeneiland. 

De voorzitter haalt aan dat de wijkvereniging 

al sinds 2009 zich heeft beziggehouden met 

de  bouw  van  het  MFA inclusief zorg- en 

starterswoningen.  Zij heeft dit gedaan in 

overleg  met  de omwonenden. Daarvan is 

ook  steeds melding gedaan in de Bezem en 

op haar website. 

In plaats van de zorg- en starterswoningen is 

er nu een plan voor de bouw van zorgwonin-

gen en een gezondheidscentrum. Op het plan 

dat hiervoor vorig jaar is gepresenteerd is veel 

protest en bezwaar gekomen, ook van de 

wijkvereniging. 

De wethouder meldt in het gesprek dat het 

plan op een aantal belangrijke punten wordt 

aangepast. 

Anneke van Doorn vraagt of de natuurspeel-

tuin blijft bestaan. De voorzitter antwoordt 

dat het bij de aanleg al bekend was dat een 

klein gedeelte daarvan op het te bebouwen 

terrein lag, maar, dat in overleg met de be-

woners het overige groen zal worden inge-

richt. 

Jenny van Denzel zegt tegen de tegenstanders 

van de bebouwing: “Al jaren weten jullie dat 

er bebouwing komt en zeg dan niet dat je he-

lemaal geen bebouwing wilt. 

De voorzitter geeft aan dat hij het dossier 

voor zich heeft liggen waaruit blijkt dat beide 

gebouwen nu 2 in plaats van 3 woonlagen 

krijgen, waarbij boven de zorgwoningen nog 

een kap komt.  

Martin Boomsma, niet-lid, zegt dat de zorg-

woningen wèl 3 lagen krijgen en dat het niet 

waar is dat het 2 lagen worden met een kap. 

Naschrift: De hoogte van de zorgwoningen 

wordt hetzelfde als van het MFA. Door het 

verschil in verdiepingshoogte kunnen er daar-

door 3 verdiepingen worden gebouwd. 

Jan Bethlehem vertelt dat het hem prikt. “We 

zijn al zo lang bezig met het burgerinitiatief 

voor dementerenden. Al sinds 2008 zijn er 

gesprekken en lange procedures. ”Kijk eens 

wat er voor de kinderen allemaal is bereikt. 

Welke vooruitgang is geboekt van het oude 

terrein van de Anne Frank naar hun huidige 

gebouw. Het steekt dan wel wat er nu alle-

maal wordt gezegd. Mens wees tevreden met 

wat er hier staat.” 

Het bestuur zal antwoord geven op de brief, 

waarin zij nogmaals haar argumenten voor 

het laten doorgaan van dit plan zal aangeven. 

c. Ontwikkeling stationsgebied 

Er wordt een verkenning uitgevoerd met als 

doel het verbeteren van de bereikbaarheid 

van het Utrechts Science Park (USP) via sta-

tion Bunnik en het ontlasten van station 

Utrecht Centraal. Een eerste activiteit wordt 

de aanleg van een P+R parkeerplaats. Bij de 

ontwikkeling van onze wijk stond er al een 

doortrekking van de Zijldreef naar de Uithof 

gepland die niet is doorgegaan. Enkele jaren 

geleden is men bezig geweest met de ontwik-

keling van een snelle fietsverbinding over het 

Eikenpad die ook niet is doorgegaan. 

Er is onlangs een verkenning geweest naar 

doortrekking van de spoorlijn vanuit Bunnik, 

maar dat bleef bij een verkenning. 

Jan Buzepol lid van de wijkvereniging, maar 

sprekend als lid van de gemeenteraad vertelt 

dat het station Utrecht Centraal over 2 á 3 

jaar vol is. Ook de tram is dan vol. Kortom de 

bereikbaarheid van het USP loopt gevaar. Er is 

een plan geweest om op het USP een station 

te maken. Nu komen er vanuit station Biltho-

ven extra bussen. Vanuit station Bunnik zullen 

geen extra bussen gaan rijden, maar er komt 

een P+R om met de fiets naar het USP te 

gaan. Er ligt nog een stukje braak dat daar-

voor gebruikt kan worden. 

Zodra  de  resultaten  van  de   verkenning 
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bekend zijn zullen de leden daarover geïnfor-

meerd worden. 

8.  Rondvraag 

Jan Buzepol vraagt of de website geüpdatet 

kan worden, omdat Van Echteld daar nog op 

vermeld staat in plaats van Heuvelland. 

Dick Vervoort vraagt zich af waar de BAM de 

auto’s gaat parkeren als Rhijnhaeghe be-

bouwd wordt ook in verband met de halvering 

van het geplande aantal parkeerplaatsen bij 

het gezondheidscentrum. Onderdeel van het 

plan voor het scholeneiland vormt ook het 

aanleggen van extra parkeerplaatsen langs de 

laan van Broekhuijzen. Bovendien gaat men 

ervan uit dat er ook van andere parkeerplaat-

sen in de buurt gebruik kan worden gemaakt, 

welke overdag leeg zijn. 

9.  Sluiting  

De voorzitter sluit het formele gedeelte van 

de vergadering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezing 

Na de pauze houdt wethouder Jorrit Eijbersen 

een deels filosofische lezing over innovatie in 

de  zorg,  onder de titel “Zorg, mij een zorg. 

Hij is blij te kunnen vertellen over hoe de ge-

meente aan kijkt tegen het Sociaal Domein. In 

Bunnik staan we er goed voor. Anders dan de 

meeste aanwezigen verwacht hadden vertel-

de hij vooral over de technologieën die het 

mogelijk maken zaken in en om het huis effi-

ciënter te regelen. De ontwikkelingen gaan 

sinds de komst van de Commodore zo snel dat 

wij  ze  met ons lineaire denken niet meer 

bevatten, zeker niet meer sinds de komst van 

de Wifi. De beeldvorming regeert en niet de 

werkelijkheid. We moeten niet bang zijn voor 

verandering. Belangrijk is dat inwoners be-

trokken zijn bij het bestuur. Er moet een wis-

selwerking zijn. Maar men moet politici en 

bestuur beoordelen op hun beoordelings-

vermogen omdat plannen en feiten morgen 

weer veranderd kunnen zijn. 

Na afloop van de lezing is er een vraag van 

Herman van ’t Spijker, als vertegenwoordiger 

van het FNV, over de volgens hem veel te lage 

vergoedingen van thuiszorgmedewerkers. Hij 

wil een gesprek over de arbeidsvoorwaarden. 

Jorrit Eijbersen antwoordt dat de gemeente 

alleen in zee gaat met bedrijven die tussen de 

€ 20, = á € 25, = vragen. Daaronder mag niet. 

Op een vraag of al de genoemde technolo-

gische zaken ten koste gaan van de hulpen 

antwoordt de wethouder dat het juist ter 

aanvulling is. In de gemeente zijn 700 ouderen 

die om ondersteuning hebben verzocht. Af-

wijkend van het landelijke beeld zijn dat voor-

al 80 +-ers. De wethouder maakt zich bezorgd 

of Bunnikers niet te eigenwijs zijn en te lang 

wachten om met de vraag voor zorg te ko-

men. 

Gezellige afsluiting 

Bunnik, 15 mei 2017

Anke van der Have, secretaris 
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  VAN DE TECHNISCHE COMMISSIE 

In onze wijk vervangt Vitens momenteel de watermeters. De nieuwe  

watermeters zijn deels van kunststof en hebben kunststof aansluitingen. 

Hiermede is de elektrische geleiding van de waterleiding onderbroken. 

Monteurs die de vervanging uitvoeren hebben bij enkele leden gemeld 

dat de elektrische installatie i.c. de veiligheidsaarding gecontroleerd 

moet worden. 

. Veiligheidsaarding is wettelijk verplicht. Deze 

voorkomt dat elektrische apparaten onder 

spanning komen te staan. Tevens worden alle 

metalen leidingen, zoals voor water en gas, 

hierop aangesloten (kijk maar in uw 

kruipruimte en meterkast). 

In het verleden vond aarding voornamelijk 

plaats via de waterleiding. Het ondergrondse 

waterleidingnet functioneerde dan als 

veiligheidsaarding. Tegenwoordig worden de 

hoofdwaterleidingen vervangen door 

kunststof leidingen en worden kunststof 

watermeters geplaatst. 

De huizen in de Kromme Rijn wijk die na 1970 

zijn gebouwd hebben meestal een 

veiligheidsaarding via een zgn. aardpen, een 

aardelektrode die enkele meters in de grond 

wordt geslagen en verbonden met de 

elektrische installatie in de woning. Bij een 

defect van een elektrisch apparaat wordt de 

stroom via de pen afgevoerd naar de aarde. 

Het is aan te raden om na te laten gaan of uw 

elektrische installatie is voorzien van een goed 

werkende veiligheidsaarding via een aardpen.  

De Technische Commissie heeft gesproken 

met de firma Aarding uit Tilburg. Zij zijn 

bereid om een controle uit te voeren tegen 

een scherpe prijs bij voldoende deelname. 

Staffelprijzen incl. BTW.; 

• 1 – 9 deelnemers € 85,00 

• 10-24 deelnemers € 65,00 

• 25-49 deelnemers € 47,50 

• > 50 deelnemers € 37,50 

Opgave voor deze collectieve actie bij Bob 

Jansen, bij voorkeur via email 

bob.jansen01@kpnplanet.nl, of  telefonisch 

030-6564051, vóór 15 oktober 2017. 
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AARDLEKSCHAKELAAR  

= EXTRA BEVEILIGING.  

 

In de meterkast zitten als het goed is één of 

meerdere aardlekschakelaars als extra 

beveiliging. Al bij een kleine lekstroom 

schakelt de aardlekschakelaar de spanning op 

het defecte apparaat af. 

Aardlekschakelaars zijn verplicht bij het 

vervangen, uitbreiden of aanpassen van de 

groepenkast. 

 

   De nieuwe watermeter 

   Aarding gasleiding 
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Voor drie tientjes een isolatieadvies op maat, 

voor uw huis? 

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 maat-

regelen te treffen. 

Warmtescan van uw woning 

Deze foto’s bestaan.  

Sterker nog: voor slechts 30 euro komt een 

vrijwilliger (‘energieambassadeur’) van de 

wijkvereniging een aantal foto’s bij u maken. 

Deze energieambassadeurs hebben hiervoor 

een opleiding gevolgd. Op grond van deze 

foto’s en het schriftelijk vastgelegd advies van 

de energieambassadeurs, kunt u gericht in 

gesprek met een professioneel isolatiebedrijf. 

Isolatie 

Wist u dat uw energierekening voor het 

grootste deel bestaat uit het gas dat u 

gebruikt voor verwarming en warm water? De 

gemiddelde gaskosten per maand voor een 

tussenwoning zijn 88 euro, en voor een 

hoekwoning 103 euro – bron: www.nibud.nl. 

Wellicht is er aan de isolatie van uw huis nog 

wel iets te doen. Vaak blijkt dat de kosten die 

u maakt om verder te isoleren, meevallen. 

Wist  u bijvoorbeeld dat muurisolatie voor 

een  tussenwoning  ongeveer 800 euro kost 

en dat u die kosten binnen 4 jaar heeft 

terugverdiend*? En als u twee of meer 

isolatiemaatregelen neemt, dan komt u ook 

nog in aanmerking voor een subsidie van de 

overheid. 

We starten weer als het koud wordt 

De energieambassadeurs kunnen alleen foto’s 

maken bij de juiste weersomstandigheden. 

Het moet met name behoorlijk koud zijn. 

Daarom is het aantal dagen waarop ze 

kunnen fotograferen beperkt en kan het even 

duren voor u aan de beurt bent. Er is nog een 

kleine wachtlijst van de vorige winterperiode. 

Aanmelden 

Als u interesse heeft in een warmtescan, kunt 

u contact opnemen met: 

Coördinator Rik Coumans, telefoon 06-

41982266 of mail: rik.coumans@online.nl 

Helpt u ons? 

We hebben een paar energieambassadeurs, 

maar ook een wachtlijst. Vindt u het leuk om 

met zo’n warmtescanapparaat te leren 

werken? En om vervolgens buurtgenoten te 

helpen door foto’s van hun huizen te maken, 

en daar een analyse van te maken? Meld u 

dan bij Rik Coumans, telefoon 06-41982266 of 

mail: rik.coumans@online.nl. We proberen zo 

snel mogelijk een korte training voor u te 

regelen, zodat u met voldoende kennis van 

zaken aan de slag kan. 

Woning isoleren? Stof tot nadenken! 

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  

• …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 slechts de 

helft van de gevallen de muren alsnog zijn 

geïsoleerd (hoe is dat bij uw huis?) 

• …dat spouwmuurisolatie voor een ge-

middelde tussenwoning grofweg 800 euro 

kost (bron: www.milieucentraal.nl) 

• …dat het rendement van spouwmuur-

isolatie 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 monteurs 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. 
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INWERKINGSTELLING AED 

In mei 2016 is Ria van Daalen, lid van onze wijkvereniging naar een  

bijeenkomst geweest van EHBO Bunnik-Odijk. Daar trof zij Simone  

Albracht, bestuurslid van de EHBO- vereniging en ook lid van onze  

wijkvereniging. Vanaf dat moment zijn zij gaan ijveren voor een AED die 

dag en nacht  te gebruiken is voor alle bewoners van onze wijk.  

 Op de EHBO-bijeenkomst werd namelijk uit-

gelegd dat de EHBO zich had aangesloten bij 

het initiatief HartslagNu van de gezamenlijke 

ambulancediensten.  

HartslagNu bestaat uit een database van 

AED’s en burgerhulpverleners, in het bezit van 

een reanimatiecertificaat. In de praktijk bete-

kent dit  dat, na een 112-melding van een 

mogelijke circulatie-stilstand, de Meldkamer 

Ambulancezorg niet alleen de gebruikelijke 

twee ambulances naar het slachtoffer stuurt, 

maar dat ook HartslagNu wordt geactiveerd.  

Vanuit de Meldkamer Ambulancezorg ont-

vangt het systeem het locatie/adres van het 

slachtoffer. Vanuit dit adres wordt een zoge-

naamde 6-minutengebied opgezet. Hieronder 

wordt verstaan het gebied waarin burger-

hulpverleners binnen 6 minuten bij het 

slachtoffer kunnen zijn met een gemiddelde 

snelheid van 15 km/uur. Er wordt in de data-

base gezocht naar maximaal 30 burgerhulp-

verleners van wie de locatie op dat moment 

het dichtst bij het adres van het slachtoffer 

ligt. Er wordt dan een oproep verstuurd naar 

een groep burgerhulpverleners in de omge-

ving. Dit kunnen bewoners zijn, maar overdag 

ook werknemers van bedrijven. De burger-

hulpverlener ontvangt de oproep op de 

smartphone  via een sms  of via de Hartslag-

Nu-app. 

1/3 deel van de hulpverleners wordt verzocht 

rechtstreeks naar het slachtoffer te gaan, zo-

dat zij dan al handmatig kunnen gaan reani-

meren en 2/3 deel wordt verzocht eerst de 

AED op te halen. De aantallen en verdeling is 

gekozen omdat de kans dat dan iemand van 

de groep ‘thuis’ is en dus gehoor kan geven 

aan de oproep, het grootst is. Het is niet zo 

dat alle 30 dan ook daadwerkelijk verschijnen. 
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De doortastendheid van Ria van Daalen en 

Simone Albracht heeft opgeleverd dat de MFA 

bereid was de in het gebouw hangende AED 

ter beschikking te stellen voor een buitenkast 

bij de deur naast de bibliotheek, de EHBO met 

subsidie van de gemeente de buitenkast heeft 

aangeschaft en dat de wijkvereniging de elek-

tricienwerkzaamheden heeft gefinancierd. 

 Maandag 17 juli was de officiële inwerking-

stelling.  

 

Van links naar rechts: Esther Klarenbeek, Marcel Miltenburg, 

Hans van der Kraan, Anke van der Have, Bob Jansen 

                                   Foto: Agnes Corbeij      
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Scholeneiland 

Enkele dagen voor de  

algemene leden- 

vergadering in mei dit  

jaar kreeg het bestuur  

een ingezonden brief 

van enkele leden. In deze  

brief wordt duidelijk  

gemaakt dat men het  

niet eens is met het  

standpunt van het bestuur over de bouw van 

zorgwoningen en een zorgcentrum op het 

scholeneiland. 

De  brief is besproken  tijdens  de  laatste 

Algemene ledenvergadering. 

Op grond van die discussie en de reacties van 

leden heeft het bestuur gemeend haar stand-

punt niet te moeten wijzigen. 

Deze afloop heeft tot onvrede geleid bij de 

briefschrijvers. Daarom heeft het bestuur met 

een  van  hen,  de  heer  Rob de Coole een 

gesprek gehad. In dat gesprek, dat in een 

open en constructieve sfeer werd gevoerd, 

heeft het bestuur nog een keer goed geluis-

terd naar de argumenten van de briefschrij-

vers. Het bestuur heeft aangegeven waarom 

zij tot haar standpunt was gekomen. 

Samen zijn we tot de conclusie gekomen dat 

het bestuur van de wijkvereniging bij haar 

standpuntbepaling bij vergelijkbare onder-

werpen, pro-actiever de leden daarbij moet 

betrekken. Dat kan door een oproep te doen 

aan leden hun kennis over het onderwerp 

met  ons  te  delen,  door een enquête te 

houden of door een groep actieve leden te 

benaderen. 

 

Zie ook verslag ALV



 

Wij wensen u mooie herfstdagen 

De jaarvergadering is op 

maandag 15 mei 2017 vanaf 20.00 uur. 

We worden weer gastvrij ontvangen. 

 

Lunchtijd in Amelisweerd.     Foto Gert Rietveld 


