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van de Camminghalaan.
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dit gebied. De contributie bedraagt € 7,50 per jaar.
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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
Aan het eind van ons verenigingsjaar is het goed om terug te kijken
naar wat wij het afgelopen jaar hebben gedaan en wat we daarmee
hebben bereikt. Dit was alweer ons 45e verenigingsjaar. Dat jubileum
willen we op bescheiden wijze vieren tijdens onze algemene ledenvergadering op maandagavond 14 mei in het Postillion Hotel.
Veel aandacht is gegaan naar het woningbouwplan Rhijnhaeghe. De werkgroep, die
daarvoor in het leven is geroepen, heeft veel
werk verzet. Via de Bezem, de Nieuwsbrief en
de website en via de pers zijn de leden op de
hoogte gehouden van onze activiteiten.
Tot nu toe is begrip gekweekt voor onze
bezwaren tegen het plan en is door meer dan
400 leden via een zienswijze ons standpunt
ondersteund. Het definitieve plan zal waarschijnlijk nog voor de zomer in de raad
worden behandeld. Daarvóór gaan we weer
afspraken maken met de wethouder en de
raadsfracties. In die gesprekken zullen we
nogmaals onze bezwaren toelichten en
onderbouwen met feiten, cijfers en teksten
uit beleidsdocumenten van de gemeente.
In deze Bezem en ook in de algemene ledenvergadering, komt dit onderwerp uitgebreid
aan de orde.
Naast dit plan is het bestuur bezig geweest
met vele andere acties en activiteiten. Ik
noem daarbij de verplaatsing van de AED naar
de buitenkant van het MFA, de plannen voor
de bouw van zorgwoningen en een gezondheidscentrum op het scholeneiland, het
bomenonderhoud, de woonvisie en deelname
in de werkgroep “Gelukkig en Vitaal Bunnik”.
Daarnaast werden ook weer vele technische
adviezen uitgebracht over het onderhoud van
de woningen, is een collectieve actie “Veiligheidsaarding” uitgevoerd en werden er deze
winter weer warmtescans uitgevoerd met
onze eigen warmte camera.
Tenslotte mogen ook onze werkzaamheden
op het gebied van communicatie, zoals de
Bezem, Nieuwsbrief, Facebook, Twitter en de
website, niet onvermeld blijven. Zij vormen de
verbinding tussen de leden en het bestuur.

Dat dit werkt blijkt wel uit de vele reacties die
we zowel via de website als via Facebook en
Twitter ontvangen. U vindt in deze Bezem een
uitgebreid verslag van al deze werkzaamheden.
Van belang is ook dat we weer een nieuwe
gemeenteraad hebben mogen kiezen. Voor
steeds meer zaken wordt de gemeente
verantwoordelijk. Daardoor krijgt de gemeenteraad steeds meer te zeggen en zijn dus
gemeenteraadsverkiezingen steeds belangrijker geworden.
In deze Bezem treft u de resultaten aan voor
onze wijk en voor de hele gemeente. De uitslag is overeenkomstig het landelijke beeld.
Voorafgaand daaraan is op initiatief van onze
wijkvereniging een debat georganiseerd tussen de lijsttrekkers van de 3 partijen. Getuige
de grote opkomst voorziet zo’n debat in een
behoefte die navolging verdient.
Al deze zaken en wellicht nog meer, komen
aan de orde tijdens onze algemene ledenvergadering op maandagavond 14 mei in het
Postillion Hotel.
Ik hoop u weer allen te mogen ontmoeten en
reken op een grote opkomst.
Piet Koning, voorzitter

45 jaar
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RHIJNHAEGHE GAAT BESLISSENDE3FASE IN
In de vorige Bezem van januari dit jaar, hebben
we gemeld dat er meer dan 400 zienswijzen
zijn ingediend over het concept bestemmingsplan van de gemeente voor de bouw van 91
woningen op de locatie Rhijnhaeghe. Zeer veel
leden hebben gereageerd op onze oproep om
de voorbeeldzienswijze van de wijkvereniging
te ondertekenen en terug te sturen. Wij zijn
deze leden zeer erkentelijk voor hun steun aan
onze pogingen om de ingang van onze wijk en
ons dorp te behoeden voor woningbouw met
een “(klein)stedelijke karakter” zoals de projectontwikkelaar dit in haar toelichting omschrijft.
Het is jammer dat de wethouder in een debat
voor rtv-utrecht aangeeft dat er 21 unieke
zienswijzen zijn ingediend, en niets zegt over
het totale aantal ingediende zienswijzen.
Naast een onderbouwing van de bezwaren,
spreken de ondertekenaars van de zienswijzen
hun steun uit voor het alternatieve plan van de
wijkvereniging. Dat plan is in een informatiefolder, dat is toegestuurd aan alle inwoners
van onze wijk, toegelicht. Ook hebben we dit
plan gepresenteerd aan de wethouder en aan
alle fracties in de gemeenteraad.
Behalve massale steun hebben we ook enkele
reacties gekregen van leden die geen bezwaren hebben tegen het plan van de gemeente.
Het meest gebruikte argument daarvoor is de
grote behoefte aan sociale huur en middelhuur
appartementen, zowel voor ouderen als voor
jongeren. Uiteraard respecteren wij die standpunten.

KENNEDYLAAN NU OOK 30 KM ZONE

Sinds eind maart behoort ook de Kennedylaan
bij het 30-km gebied in ons dorp.
Het wordt steeds veiliger.

Wellicht zijn we er bij hen niet in geslaagd duidelijk te maken dat er in ons plan weliswaar
ca. 25 woningen minder worden gebouwd,
maar vrijwel evenveel sociale huur en middelhuur appartementen als in het plan van de
gemeente.
Op dit moment is B&W bezig haar reactie te
schrijven op de zienswijzen die zijn binnengekomen. Ook worden de bezwaren van de politiek op de kaders van het plan beoordeeld en
wordt aangegeven hoe wordt gereageerd op
het, vrij negatieve, advies van de commissie
Welstand tegen het plan van de gemeente.
Op basis van deze reacties en zienswijzen
wordt het definitieve bestemmingsplan ter behandeling in de raad gepresenteerd. In hoeverre dit definitieve plan afwijkt van het concept-bestemmingsplan, is afhankelijk van de
weging van de ernst van de bezwaren tegen
het concept plan.
Naar verwachting zal nog voor de zomer de behandeling in de raad van dit definitieve plan
plaatsvinden.
Daaraan voorafgaande zal de werkgroep Rhijnhaeghe nog gesprekken gaan voeren met de
wethouder en de raadsfracties om na te gaan
hoe we gezamenlijk tot een goed plan kunnen
komen voor deze locatie. Een plan met een
dorps karakter en naar de maat en schaal van
Bunnik.
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ALGEMENE LEDENVERGADERING WIJKVERENIGING KROMME RIJN
MAANDAG 14 MEI 2018, 20.00 UUR IN HET POSTILLION HOTEL
Het bestuur van Wijkvereniging Kromme Rijn nodigt u van harte uit
voor de Algemene Ledenvergadering, die gehouden wordt op
maandag 14 mei 2018 in het Postillion Hotel, Kosterijland 8 te Bunnik.
ONTVANGST
AGENDA

Vanaf 19.45 uur ontvangst met koffie en thee
1. Opening en agendavaststelling
2. Mededelingen
3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 15 mei 2017
(gepubliceerd in de Bezem van september 2017)
4. Jaarverslag mei 2017 tot mei 2018
5. Financiën
- Financieel verslag 2017
- Verslag kascommissie 2017
- Decharge bestuur
- Benoeming kascontrolecommissie 2018
- Vaststellen begroting 2018
6. Bestuursverkiezing
- Aftredend en herkiesbaar is Wim van der Tol
- Tegenkandidaten kunnen op voorstel van vijf leden tot uiterlijk drie dagen
voor de ledenvergadering van 14 mei 2018 bij de secretaris worden gemeld.
7. Rondvraag
8. Sluiting

PAUZE

Met koffie, thee of een drankje

LEZING

Door apotheker Roel Bots met als onderwerp “Het gezondheidscentrum”’.
Aan de orde komen de stand van zaken, de planning van het gebouw,
de toekomstige gebruikers en de voordelen voor de bezoekers.
Na afloop is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Gezellige afsluiting
45 jaar

45 jaar
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JAARVERSLAG WIJKVERENIGING KROMME RIJN, MEI 2017 - MEI 2018
1. ALGEMEEN
Het is voor het bestuur een druk en bewogen
jaar geweest. Op gemeentelijk niveau gebeurde er veel dat onze wijk direct aanging.
Te denken valt aan de ideeën die hebben
gespeeld over een spoorlijn door Rhijnauwen,
de bouwplannen op het scholeneiland en de
kwestie Rhijnhaeghe.
Omdat bij deze zaken contact met de
achterban heel belangrijk is hebben we de
communicatiekanalen nog verder verbeterd.
Het uitbrengen van een periodieke
nieuwsbrief en berichtgeving via andere
sociale media, naast onze aloude Bezem, is
behoorlijk arbeidsintensief gebleken.
Er zijn weer vele technische vragen over de
huizen beantwoord en allerlei technische
problemen opgelost.
We hebben dit jaar opvallend vaak positieve
feedback gekregen, met name over onze
aanpak van Rhijnhaeghe.
Maar natuurlijk is het zo dat je met 600 leden
niet iedereen tevreden kan stellen. We
hebben er in ieder geval naar gestreefd om
zoveel mogelijk ieders mening recht te doen.
Het ledenbestand is in het afgelopen jaar
toegenomen. Het aantal leden bedraagt op dit
moment ca 570.
2. ALGEMENE LEDENVERGADERING
Op 15 mei 2017 vond de Algemene
Ledenvergadering plaats. Voor het verslag van
de vergadering wordt verwezen naar de
Bezem van september 2017. Voor de locatie
hadden we weer eerst de mogelijkheden
bekeken van het MFA-gebouw. Daar waren ook na 4 jaar- nog steeds niet voldoende
voorzieningen voor presentatie en catering.
Gelukkig werden we weer hartelijk uitgenodigd door het Postillion Hotel.
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 de wethouder en
de lokale partijen. Tot nu toe werd dit op prijs
gesteld en werden we altijd zeer serieus
genomen. Uiteraard doen wij dit voor onze
leden en moeten daarvan ook verslag aan hen

uitbrengen. Daarom kunnen wij, als bestuur
en vertegenwoordiging van de leden, geen
vertrouwelijke gesprekken aangaan.
b. Rhijnhaeghe
Het bestuur en de werkgroep Rhijnhaeghe
hebben weer veel energie gestoken in het
plan Rhijnhaeghe van Sustay. In het Open
Huis van 22 juni hebben we onze bezwaren
naar voren gebracht tegen de kaders
(voorwaarden) waaraan het bouwplan moet
voldoen. Tevens hebben we een alternatief
plan opgesteld namelijk het op dezelfde plek
bouwen van een appartementencomplex met
63 woningen met 30% sociale huur, 30% vrije
sector huur en 40% koopwoningen. Ook
hebben we een financiele analyse gemaakt
om na te gaan of ons plan haalbaar is en
hebben we dit vergeleken met het plan van
de gemeente.
Om voor onze leden en de politiek
aanschouwelijk te maken welke impact de
bouwplannen van de gemeente in de praktijk
zullen hebben, heeft de wijkvereniging een
architect opdracht gegeven schetsen te
maken van de voorgestelde bebouwing. Hierdoor kregen de leden van de wijkvereniging
en de politiek, duidelijk inzicht in de gevolgen
die de voorgestelde bebouwing heeft voor de
omgeving.
Er is tweemaal een gesprek geweest met
ambtenaren en tweemaal met de wethouder,
waarvan één keer inhoudelijk. Ook is er tussentijds verslag gedaan van deze gesprekken
en activiteiten in de Bezem en op onze
website.
Het heeft onder onze leden, verdeeld over de
hele wijk, geleid tot heftige bezwaren tegen
het plan van de gemeente en uiteindelijk zijn
er ruim 400 zienswijzen ingediend tegen het
plan. De wethouder was daarvan niet onder
de indruk gezien het aantal geïnteresseerden
in de appartementen en omdat er maar 21
unieke zienswijzen tussen zouden zitten.
De wijkvereniging is in de hele kwestie niet
serieus genomen en is zelfs een aantal keren
op het verkeerde been gezet.
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c. Scholeneiland / MFA – terrein
Sinds 2011 hebben de omwonenden en
gebruikers rekening moeten houden met
bebouwing van de open ruimte naast de oude
Camminghaschool en de ruimte die is
ontstaan na de sloop van deze school.
Omdat het terrein lange tijd braak heeft gelegen viel het toch tegen dat er daadwerkelijk
plannen voor bebouwing kwamen. Deze
plannen waren massaler dan aanvankelijk
voorzien. De wijkvereniging heeft voorstellen
gedaan tot aanpassing van dit plan en die zijn
grotendeels opgevolgd.
Najaar 2018 wordt de start van de bouw
verwacht.
d. Groen- en bomenonderhoud
Het door de gemeente voorgenomen onderhoud van de bomen langs de Lokhorstlaan en
de Laan van Broekhuijzen is uitgevoerd.
Echter, de bomen aan het eind van de
Lokhorstlaan, waarvan de omwonenden grote
hinder ondervinden, staan er nog. Dit houdt
verband met protesten van een aantal
bewoners in de buurt tegen het kappen van
deze bomen. Ook wilde de gemeente eerst de
Bomenvisie afwachten. Na de laatste storm
was er weer veel schade en vielen weer veel
takken op de grond. Een aantal
buurtbewoners hebben alsnog aan-gedrongen
op het kappen van de bomen. De
wijkvereniging wordt op de hoogte gehouden
van de ontwikkelingen.
e. Woonvisie
De gemeente heeft een visie op wonen 20172021 vastgesteld. De wijkvereniging heeft de
vaststelling hiervan kritisch gevolgd en in haar
inspraak tijdens het Open Huis, de nadruk
gelegd op de wenselijkheid om het groene en
dorpse karakter van Bunnik te behouden.
Daarbij vinden wij het niet noodzakelijk is om
zoveel mogelijk gestapeld te bouwen.
f. Automatische Externe Defibrillator AED
De AED is, mede dankzij onze sponsoring, aan
de buitenkant van het MFA-gebouw
gehangen. Op deze manier is de hij te allen
tijde beschikbaar als na een 112-melding blijkt
dat hij nodig is. De organisatie omtrent de
AED was ons niet duidelijk. We hebben dit
uitgezocht. Dit vooral omdat er vanuit onze
leden vragen kwamen over cursussen.
EHBO-Bunnik/Odijk is bereid cursussen te
organiseren.
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g. 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.
Model staat de goed geslaagde aanpak eenzaamheid in Rotterdam. Wij willen zeker
meedenken en bieden onze media aan, maar
wij kunnen niet meedoen aan de feitelijke
organisatie: sommige zaken als buurtfeesten
en het in de gaten houden van dichte
gordijnen, kunnen beter op straatniveau
worden georganiseerd en andere zaken, zoals
het geven van cursussen, zijn juist weer wijk
overstijgend.
h. Verkiezingsdebat
Op initiatief van ons hebben alle wijkverenigingen in het dorp Bunnik en Krachtig
Kromme Rijn, een debatavond georganiseerd
tussen de lijsttrekkers van de 3 politieke
partijen in onze gemeente. Dit met het oog op
de verkiezingen omdat de verschillen in
standpunten vaak niet duidelijk zijn. Tijdens
het debat bleek dat er inderdaad geen sprake
is van grote verschillen. Wel worden soms
andere accenten gelegd en was het CDA de
enige partij met bezwaren tegen Rhijnhaeghe.
Het debat trok veel belangstelling. Wij kunnen
terugzien op een geslaagde debatavond.
Vooral de vragen uit de zaal maakten het
debat levendig.
i. Afscheid burgemeester
We hebben afscheid genomen van onze
bevlogen en betrokken burgemeester Hans
Martijn Ostendorp en zijn vrouw, die naar
Doetinchem zijn vertrokken. In de definitieve
opvolging is nog niet voorzien.
4. TECHNISCHE COMMISSIE
a. Algemeen
Er zijn weer vele individuele adviezen gegeven
over Kwaaitaal-vloeren (betonrot), lekkages,
vloer- en gevelisolatie, zonnepanelen, vervangen asbestdaken, verbouwingen, etc. Ook
waren er weer contacten met schilder
Kastrop, schoorsteenveger Altor en het cvketelonderhoudsbedrijf
installatiebedrijf
Heuvelland.
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b. Warmtescan
De energieambassadeurs van de commissie
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. Het verschil
tussen de buiten- en binnentemperatuur
moet daarbij ongeveer 15 graden zijn. Dat
houdt in dat de scans in een korte periode
gemaakt moeten worden. Er zijn 30 scans
uitgevoerd en er is een wachtlijst voor
volgende winter.
c. Veiligheidsaarding
Er is een collectieve actie geweest, inzake
controle van de veligheidsaarding van de
elektrische installatie in onze huizen. Deze is
uitgevoerd door de firma Aardnet uit Tilburg.
Door veranderingen in huis schort het nog wel
eens aan de veilheidsaarding.
Veligheidsaarding is wettelijk verplicht. Deze
voorkomt dat elektrische apparaten onder
spanning komen te staan. Tevens moeten alle
metalen leidingen, zoals voor water en gas,
hierop aangesloten zijn. De animo voor
deelname viel wat tegen. 22 leden hebben
zich hiervoor aangemeld. N.b.: Met veiligheidsaarding wordt iets anders bedoeld dan
de extra beveiliging met aardlekschakelaars.
5. COMMUNICATIE
a. Nieuwsbrief
In juli is de allereerste digitale nieuwsbrief
verzonden en inmiddels zijn er 6 gevolgd. We
zijn telkens aan het sleutelen om de brief te
verbeteren. Gebleken is dat de leden het
waarderen dat ze, tussen de informatie van
de Bezem door, geïnformeerd worden over
actuele zaken. Voor de leden die niet digitaal
zijn, besteden we in de Bezem die ná een
nieuwsbrief verschijnt, aandacht aan de
inhoud ervan.
b. Enquête
De eerste (digitale) enquête is gehouden
onder de leden. De belangrijkste redenen
voor lidmaatschap blijken het behartigen van
de belangen van de wijk en haar bewoners en
de algemene belangstelling voor wat eer in de
wijk speelt. In de toekomst gaan we enquêtes
houden over concrete onderwerpen.
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c. Website
De website wordt regelmatig geactualiseerd:
nieuwe plannen en standpunten worden zo
snel mogelijk gepubliceerd. De website wordt
regelmatig bezocht. Nieuwe leden melden
zich aan, informatie wordt opgezocht en de
foto’s worden bekeken.
We streven ernaar telkens direct op Facebook
en Twitter te melden als er nieuwe informatie
op de website staat.
d. Facebook
Het aantal vaste volgers van onze Facebookpagina is gestegen van 90 naar 118.
Het gemiddelde bereik van de berichten was
127. Het hoogste bereik was 676. Helaas
wordt er door de leden zelf nog weinig
gebruik gemaakt van de pagina om wat te
melden of te reageren.
e. Twitter
Het aantal volgers is gestegen van 88 naar
125. Onder de Twitter-volgers bevinden zich
niet alleen leden, maar ook ondernemers en
politici. De berichten hebben een gemiddeld
bereik van 147.
f. De Bezem
Zoals gebruikelijk is het informatieblad De
Bezem driemaal verschenen. De nieuwe
opmaak en lay-out is verder uitgewerkt. Het is
nu mogelijk om ook met de foto’s van de
omslag telkens te variëren.
De dienstregeling van de treinen en bussen
zijn weer in het januarinummer van De Bezem
opgenomen, dit omdat daar onder leden nog
steeds behoefte aan is.
Er zijn 2 rubrieken bijgekomen:
“Wijkvereniging in het nieuws “en “Leden
vertellen”. Voor deze rubriek zouden we
graag meer kopij krijgen. Genoeg leden die
een interessant verhaal hebben!
Bunnik, april 2018.
Anke van der Have, secretaris

45 jaar
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FINANCIEEL VERSLAG WIJKVERENIGING KROMME RIJN 2017
BALANS BOEKJAAR 201 6 en 2017
Bezittingen

31-12-2016

ING rekening

Euro

31-12-2017 Euro Schulden

285,49

Spaarrekening

22.265,72

Totaal

22.551,21

31-12-2016

Euro 31-12-2017 Euro

29,47 Kapitaal
Reservering
23.024,61 bijzondere doelen

12.368,12

12.368,12

11.909,63

10.183,09

Saldo

-/-1.726,54

502,87

22.551,21

23.054,08

23.054,08 Totaal

RESULTAATREKENING 201 6 en 2017
Uitgaven

2016

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

Euro
1.785,60
1.962,71

2017

Euro Ontvangsten
Contributie
1.629,49 Rente
2.606,33
165,60

125,00
2.050,95
311,10

131,10

-/-1.726,54

502,87

Totaal

4.328,82

2016

Euro

2017

4.204,00
124,82

4256,50
58,89

Warmtescans

5.035,39 Totaal

Euro

720,00

4.328,82

5.035,39

WERKELIJKE UITGAVEN c.q. O NTVANGSTEN versus BEGROTING 201 7
Uitgaven

begroot 2017
Euro

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

250,00
2.000,00
1.000,00
750,00
250,00
200,00

Saldo

558,00

Totaal

5.008,00

werkelijk 2017 Ontvangsten
Euro
Contributie
1.629,49 Rente
2.606,33
165,60
Warmtescans
131,10

begroot 2017

werkelijk 2017

Euro

Euro

4.200
58,00

4.256,50
58,89

750,00

720,00

5.008,00

5.035,39

502,87
5.035,39 Totaal

BEGROTING 201 7 en 2018
Uitgaven
Alg. ledenvergadering
Kosten "Bezem"
Bestuur & Secretariaat
Bijdrage AED
Communicatie
Warmtescanner
Website
Saldo
Totaal

2017

Euro 2018
Euro Ontvangsten
250,00
250,00 Contributie
2.000,00
2.000,00 Rente
1.000,00
1.500,00
750,00
150,00
250,00
450,00
Warmtescans
200,00
558,00
474,00
5008,00

4.824,00 Totaal

2017
Euro 2018
4.200,00
58,00

Euro
4.200,00
24,00

750,00

600,00

5.008,00

4.824,00
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TOELICHTING FINANCIEEL JAARVERSLAG OVER HET BOEKJAAR 201 7
De resultaatrekening van het financieel jaarverslag over het jaar 2017
laat een positief saldo zien zoals begroot.
De energie-ambassadeurs hebben 24 warmtescans kunnen verrichten. Om een scan te
kunnen maken zijn de juiste temperatuuromstandigheden vereist. Ook voor het jaar
2018 houden we rekening met een 20-tal
scans die worden uitgevoerd. De tariefstelling
voor een scan is ongewijzigd gebleven:
30,00Euro per adres voor onze leden en
37,50Euro voor niet-leden.
Voor de AED is een plek gevonden aan de buitenzijde van de MFA De Kersentuin. De benodigde bijdrage van de wijkvereniging is mede
door de inzet van Het Sporthuis en de gekozen technische oplossing, lager uitgevallen.
We houden als bestuur rekening met een bijdrage in het faciliteren van een reanimatietraining voor bewoners die hier belangstelling
voor hebben.
In 2017 en ook in 2018 blijft het bestuur actief
met het vervolg op de eerdere reactie op het
plan Rhijnhaege. Dankzij de inbreng van de
leden is het plan voor een deel aangepast.
U heeft hier het nodige over kunnen lezen in
onze Bezem, Website en facebook en uiteraard ook in de lokale nieuwsberichten. Dit
heeft zich in de begroting vertaald in hogere
gerealiseerde kosten onder de post Bestuurskosten. Uiteraard zullen wij als bestuur van de
vereniging ook weer bijdragen leveren aan de
andere plannen in onze wijk.

De ontvangsten zijn in de lijn met de verwachtingen. Er staan 567 huisadressen als lid van
onze wijkvereniging geregistreerd per 31
december 2017. 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
2014 ook dit jaar weer nihil en zullen nihil
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 2017 ten
laste te brengen van de balanspost “reservering bijzondere doeleinden”.
M.A. Gierveld, penningmeester
Bunnik, april 2017

VERSLAG VAN DE KASCOMMISSIE 2017
Bunnik, 05 april 2018
Hierbij verklaart de kascommissie, bestaande uit de heer M. J. H. Geelen en de heer B. Kortbeek
de financiële boeken van de Wijkvereniging ‘Kromme Rijn’ te Bunnik over het boekjaar 2017 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 2017 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 2017:
M. J. H. Geelen en B. Kortbeek
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CURSUS REANIMATIE MET AED
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Ingezonden brief van de EHBO Vereniging Bunnik Odijk
(Al eerder verspreid via de Nieuwsbrief, maar daarin was een foutief e-mailadres vermeld!!)

Afgelopen zomer is, op initiatief van uw wijkvereniging, een AED doorlopend beschikbaar
gekomen aan de Kersentuin in uw wijk.
Hierdoor kan met inzet van burgerhulpverleners de overlevingskans van iemand die onwel
wordt aanmerkelijk vergroot worden.
Burgerhulpverleners worden indien nodig via
een APP of SMS opgeroepen door de 112 meldkamer.
Dit netwerk heet HartslagNU. De werking
wordt uitgelegd op www.hartslagnu.nl .
Wij begrepen dat er bewoners in de wijk zijn
die graag getraind willen worden in het uitvoeren van een reanimatie.
DE EHBO Vereniging Bunnik Odijk biedt u de
mogelijkheid aan om een cursus te volgen die
voldoet aan de eisen van Nederlandse Reanimatie Raad (NRR). Dit op verzoek van het bestuur van de wijkvereniging om deel te nemen
aan HartslagNu, dient een vrijwilliger minimaal
twee-jaarlijks een reanimatiecursus te volgens
de richtlijnen van de NNR, of een BIG registratie te hebben (arts of verpleegkundige). Dit
klinkt zwaar, maar het valt mee. De minimale
leeftijd is 18 jaar. In twee avonden tijd kunnen
wij u volgens de richtlijnen trainen om in geval
van nood adequaat te kunnen handelen. Wij u
deze aanbieden tegen een gereduceerd bedrag van € 40 per persoon, aangezien uw wijkvereniging de locatie verzorgd. Hiervoor krijgt
u: - een praktische reanimatietraining door een
erkend instructeur Oranje Kruis / NNR. - in
kleine groepen van zes personen - zodat naast
de theorie ook voldoende tijd is om te oefenen
op de aanwezige oefenpoppen. - 2 avonden
van 20:00 tot 22:30 uur. - registratie in het NRR

register voor een periode van 2 jaar (uitgaand
van gebleken geschiktheid) We willen graag
een eerste inventarisatie doen hoeveel leden
van onze wijkvereniging deel willen nemen aan
deze cursus. Met deze eerste inventarisatie
legt u zich nog niet vast. U kunt hierbij aangeven of u bepaalde dagen in de week in de
meeste gevallen wel of niet kan. Als we een
beeld hebben van het aantal gegadigden en de
voorkeursavonden zullen wij een voorstel voor
data doen. Pas op het moment dat wij voldoende deelnemers (6 personen) hebben en
als deze waarschijnlijk op dezelfde avonden
kunnen, dan mailen wij u een voorstel met de
avonden. Dit met het verzoek om aan te geven
of u definitief deelneemt. Zodra u dit bevestigd
en wij voldoende deelnemers hebben ontvangt u een factuur per mail. Door deze te betalen bevestigd u uw inschrijving. Sommige
ziektekostenverzekeringen vergoeden de kosten van een reanimatiecursus vanuit de aanvullende verzekering. U kunt dit terug vinden
in uw polisoverzicht. De verwachting is dat de
eerste avonden begin april verzorgd kunnen
worden. U kunt uw wens om (dus nog vrijblijvend) deel te nemen mailen naar:
ehbobunnik.hartslagnu@outlook.com.
Met vriendelijke groet,
Hans van der Kraan
Bestuurslid EHBO Vereniging Bunnik Odijk
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3 LIJSTTREKKERSDEBAT
VEEL BELANGSTELLENDEN VOOR HET
Op 12 maart, is in locatie78 het grote lijsttrekkersdebat gehouden in het
kader van de komende gemeenteraadsverkiezingen. Dit debat werd op
initiatief van onze wijkvereniging georganiseerd in samenwerking met
de andere wijkverenigingen van het dorp Bunnik, Krachtig Kromme Rijn
en het BHIK (ondernemersvereniging in Bunnik). Mevrouw Leny Visser
(CDA) en de heren Arie Viskil (P21) en HeinHoitink (De Liberalen) waren
bereid gevonden om voor een massaal opgekomen publiek hun standpunten toe te lichten.

Foto: 't Groentje

Om het debat zoveel mogelijk scherpte te
geven waren 6 stellingen opgesteld over uiteenlopende onderwerpen. Per stelling gaven
de lijsttrekkers eerst hun standpunt en daarna
konden de aanwezigen daarover aanvullende
vragen stellen. Omdat de discussie over de eerste stellingen uitliep, konden helaas niet alle
stellingen worden behandeld. Ook werden
door de aanwezigen soms andere vragen
gesteld dan waar de stellingen over gingen. Dat
vergde ook extra tijd. Het debat werd geleid
door Madeline Westers en Paul Bus.
Het doel van het debat was om meer duidelijkheid te krijgen over de standpunten van de
partijen over de verschillende onderwerpen.

Interessant was dat de, door hen voorbereide,
standpunten over de stellingen, minder duidelijkheid gaven dan de reacties van de partijen
op de vragen uit de zaal. Het bleek echter dat
in het algemeen er vrij veel overeenstemming
is over, in ieder geval, de hoofdpunten van
beleid. Nuanceverschillen waren te bespeuren
in de manier waarop met inspraak van burgers
moet worden omgegaan, over het plan Hoendrik, de aanleg van een nieuw bedrijventerrein
langs de A2 en met de financiele ondersteuning door de gemeente van de exploitatie van
een dorpshuis (MFA in Bunnik).
We kunnen terugzien op een geslaagd debat
dat voor herhaling vatbaar is.
Of het de verkiezingsuitslag heeft beïnvloed
kan nooit precies worden vastgesteld, maar
het heeft in ieder geval veel burgers de
gelegenheid gegeven om rechtstreeks vragen
te stellen aan de lijsttrekkers van de politieke
partijen in onze gemeente.

UITSLAG GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN IN DE WIJK KROMME RIJN
Op 21 maart hebben we gestemd voor een
nieuwe gemeenteraad. Hieronder ziet u de
resultaten voor in onze wijk. Het aantal stemmen van de twee stembureaus in onze wijk,
namelijk de Camminghaschool (stembureau 1)
en het MFA (stembureau 2) zijn bij elkaar

Partij

Perspectief 21
De Liberalen
CDA
Totaal

2018
Kromme
Rijnwijk
Aantal
957
515
471
1943

%
49,3%
26,5 %
24,2 %
100 %

opgeteld. Ter vergelijking is ook het resultaat
voor de hele gemeente gegeven. De opkomst
in onze wijk was 77 % en in de hele gemeente
67 %. Het aantal zetels in de gemeenteraad is,
vanwege het toegenomen aantal inwoners,
gestegen van 15 naar 17.

Gemeente
Bunnik
Aantal %
3502
45,3%
1987
25,7%
2247
29,0%
7736
100%

Aantal zetels
in de raad
8
4
5
17

2014
Gemeente
Bunnik
%
37,6%
32,4%
30,0%
100%

Aantal zetels
in de raad
6
5
4
15
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TECHNISCHE COMMISSIE
Warmtescan
Onze “Energie-Ambassadeurs” zijn er ook deze
winter weer op uit geweest met onze eigen infrarood camera en hebben inmiddels een
kleine 30 warmtescans uitgevoerd. Er is nog
een wachtlijst van ruim 10 adressen, waarvan
nog enkele als het weer meewerkt zullen worden afgewerkt.
In de Bezem van september 2018 zullen we
weer een oproep plaatsen voor aanmeldingen.
Tevens zijn nieuwe energie-ambassadeurs welkom om het team te versterken en in koude
periodes nog effectiever te kunnen scannen.

MARATHON DOOR BUNNIK
Op 18 maart trok de Utrecht Science Park
marathon weer gedeeltelijk door onze wijk.
Op verschillende plekken waren weer hekken
geplaatst. Het was die dag bibberkoud, zeker
voor de tijd van het jaar. De verkeersregelaars
droegen handschoenen met verwarming.

Onderhoud CV-ketels
In de Bezem van januari 2018 hebben wij de
tarieven van onze vaste leveranciers gepubliceerd. Voor een CV-ketel onderhouds- en servicecontract bij de firma Heuvelland is het jaartarief € 87,50 incl. BTW. Dit blijkt echter exclusief € 15,00 voor een rookgasmeting te zijn.
Deze meting wordt dringend geadviseerd door
de ketelfabrikanten en maakt duidelijk dat de
CV-ketel een veilige en schone verbranding
heeft.
In de nabije toekomst zal de meting
wettelijk verplicht worden gesteld. Installatiebedrijf Heuvelland zal deze meting bij elke onderhoudsbeurt uitvoeren.
Wij betreuren de eventuele onduidelijkheid
die opgetreden is.

AFSCHEID JAN BUZEPOL

Foto: 't Groentje

Op 29 maart nam ons lid Jan Buzepol afscheid van de gemeenteraad. Bij die gelegenheid is hij benoemd tot Lid in de orde van
Oranje Nassau. Namens het bestuur feliciteer ik hem van harte
met deze benoeming. Hij is 16 jaar raadslid geweest en heeft zich
al die jaren met hart en ziel ingezet voor de belangen van de burgers. Het is een taak die erg veel tijd kost en waarvoor niet altijd
waardering wordt gekregen die men verdient. Hij was nestor van
de raad en ik heb hem zelf diverse keren meegemaakt als een
strenge doch rechtvaardige voorzitter van het Open Huis. Zelfs is
hij een korte periode loco-burgemeester geweest wegens het
vertrek van en wethouder.
Namens het bestuur wens ik hem veel plezier en gezondheid toe
in de komende periode.
Piet Koning
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BOMENKAP
Op de hoek Boslaan/Laan van Broekhuijzen
wordt een boom omgezaagd. Reden volgens
de mannen: te veel houtrups of-rot onder in de
stam.
De andere bomen aan waarvan de omwonenden hinder van ondervinden, staan er nog omdat er protesten zijn gekomen tegen de kap.

8

WOB-verzoek:
De beslissing over ons WOB-verzoek om inzicht te krijgen in stukken inzake Rhijnhaeghe
is door de gemeente uitgesteld tot 9 april. Dus,
als we al inzage gaan krijgen, zal dat pas in een
periode nà 9 april zijn. N.b. Anders dan in de
brief vermeld gaat het verzoek om meer dan
alleen de correspondentie met Sustay. Ons
verzoek is te vinden op onze website.

Inloopspreekuur
Wist u dat er elke eerste dinsdagavond van de
maand inloopspreekuur is van allerlei instanties in
het MFA-gebouw.
Tussen 19.00 en 20.00 uur kan iedereen met een
vraag aan de wijkagent, gemeente of andere
instantie, binnenlopen bij de bibliotheek In het
MFA-gebouw.
Er is daar alle gelegenheid om u aan te horen en zo
mogelijk verder te helpen. Het is tot nu toe jammer
dat er maar weinig gebruik van wordt gemaakt.
Onbekendheid of geen behoefte eraan?
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BUNKERPAD VERNIEUWD EN UITGEBREID
Het Bunkerpad van Stay-Okay naar Restaurant
Vroeg is helemaal vernieuwd. Liep men vroeger door het weiland naar Restaurant Vroeg,
nu ligt er mooi kiezelpad.
Halverwege is er zelf een nieuw pad begemaakt dat naar de parkeerplaats loopt van Oud
Amelisweerd. Via een bruggetje over een
slootje kan je naar MOA (Museum Oud Amelisweerd) of naar de Kromme Rijn lopen.
Voor die die tijd moest je twee keer de drukke
provinciale weg oversteken om daar te komen.
Een pluim voor de provincie.

ONZE WIJK VIA DE SATELLIET IN 3D
Vanaf de iPad zomaar even onze wijk
bekeken via de satelliet. Foto’s in 3D nog wel.
De beelden zijn genomen enige jaren geleden,
maar het blijft toch wel fascinerend wat er
tegenwoordig allemaal mogelijk is.

De jaarvergadering
is op maandag 14 mei 2018 om 20.00 uur.
We worden weer gastvrij ontvangen.

