COLOFON
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VAN DE VOORZITTER
Hoewel het al half december is als ik dit schrijf en het jaar 2015 al weer
bijna voorbij is, blijft de temperatuur lenteachtig.
Deze decembermaand gaat als historisch de boeken in omdat het veruit
de warmste decembermaand is ooit. De gemiddelde temperatuur zal
ca. 2 graden hoger zijn dan gemiddeld! Hoewel dat ook net is afgesproken
in Parijs, is het resultaat wel heel snel bereikt.
De vorige Bezem had voor het eerst een
nieuw uiterlijk en we waren benieuwd naar
uw reactie. Uit de reacties die we hebben
gehoord blijkt dat velen deze verandering
konden waarderen. Dat is voor het bestuur
aanleiding om hiermee door te gaan en de
mogelijkheden van de nieuwe vormgeving
verder te ontwikkelen.
U vindt u in deze Bezem de eerste resultaten
aan van de werkgroep communicatie. Deze is
gevormd naar aanleiding van onze oproep
daartoe tijdens de vorige ledenvergadering.
In die werkgroep zijn zinvolle suggesties besproken om de communicatie met onze leden
te verbeteren. Een mogelijkheid daartoe is
communicatie via e-mail. U leest daar meer
over in deze Bezem.
Ook hebben we beloofd u op de hoogte te
houden van de stand van zaken met betrekking tot het snippergroen. U heeft in de pers
daarover al kunnen lezen dat de verdere verkoop van snippergroen voorlopig is stopgezet.
Er zal eerst een aanpassing van het bestaande
bestemmingsplan moeten plaatsvinden waarin geregeld wordt dat de reeds aangekochte
stukken snippergroen als tuin mogen worden
ingericht. Deze aanpassing vindt plaats op
basis van een aangepaste kaart met de te verkopen stukken snippergroen.

Dit betekent dat de gemeenteraad daarover
moet gaan beslissen.
Tijdens het periodieke gesprek dat wij onlangs met de wethouder hebben gehad (zie
verslag in deze Bezem), werd gemeld dat het
aangepaste bestemmingsplan in januari 2016
in procedure gaat. Dan kan iedereen kennis
nemen van de aanpassingen die op de kaart
zijn aangebracht. Hopelijk wordt daarmee
tegemoet gekomen aan de wensen die wij
hebben geuit in onze open brief aan de gemeenteraad (zie onze website) en aan de
aanvullende vragen van ons naar aanleiding
van de persberichten.
Als u deze Bezem in uw brievenbus krijgt is de
verlenging van de Baan van Fectio met de
tunnel onder het spoor inmiddels geopend.
Eindelijk zal het centrum van het dorp verlost
worden van doorgaand verkeer en kan worden begonnen om de traverse door het dorp
her in te richten (zie ook het verslag van het
gesprek met de wethouder).
Ten slotte treft u in deze Bezem weer de prijzen aan van onze leveranciers voor 2016 en
informatie over het maken van een warmtescan van uw woning.
Piet Koning, voorzitter

Wij wensen u veel leesplezier toe,
maar ook een gelukkig en gezond 2016.
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OVERLEG MET WETHOUDER ZAKEE
Het bestuur heeft onlangs weer een gesprek gehad met wethouder
Zakee over zaken die onze wijk betreffen. Wij waarderen de bereidheid
daartoe en de openheid waarmee dit gesprek kon worden gevoerd.
Hieronder treft u een kort verslag aan van dat gesprek.
SNIPPERGROEN EN BOMENPLAN

Over de verkoop van het snippergroen is in
het Voorwoord al e.e.a. gezegd. De komende
maanden zal het aangepaste bestemmingsplan door de raad behandeld worden.

Ook zal in het eerste kwartaal van 2016 het
Bomenplan verschijnen. Hierin zal de gemeente haar visie geven op het onderhoud/vervangen van de bomen zowel die van
de gemeente als van de burgers. Op basis
daarvan zal het benodigde budget daarvoor
in de begroting van 2017 moeten worden
vrijgemaakt.
Wij hebben met name de situatie van de bomen langs de Kennedylaan en de Camminghalaan onder de aandacht gebracht.

Verder wees de wethouder nog op de rol van
de wijkregisseur de heer uit de Bosch bij het
onderhoud van het groen en de straten. Indien u daarover klachten hebt, is hij namens
de gemeente daarvoor aanspreekbaar.
Voor contactgegevens zie de website van de
gemeente Bunnik.

De wijkvereniging spreekt haar waardering uit
voor de samenwerking tussen de gemeente
en de commissie van bewoners in het project
voor de vervanging van de bomen langs de
Marskramersbaan.
Het resultaat mag er zijn
en is conform de wensen
van de bewoners.

SCHOLENEILAND

Na het afhaken van woningcorporatie Lekstede, heeft de gemeente met verschillende belangstellende partijen gesprekken gevoerd
over de verdere bebouwing op het scholeneiland zoals in het bestemmingsplan is voorzien.
Er zijn inmiddels
door partijen al
toezeggingen
gedaan over het
bouwen van
woningen en
andere voorzieningen. Ook
hierover zal binnenkort meer nieuws naar
buiten komen.
Nogmaals hebben wij
gevraagd om de exploitatiemogelijkhden van
het MFA te verbeteren.
Vele verenigingen, waaronder de wijkvereniging, zouden het op prijs
stellen als de voorzieningen voor het gebruik
van ruimten in het MFA zou verbeteren.
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VERKEER

Nu de Baan van Fectio in gebruik is, dringt de
wijkvereniging er op aan om het doorgaande
verkeer door het dorp zoveel mogelijk te weren. Dat kan onder andere door aanpassing
van de richtingsborden. Daarmee kan het verkeer vanuit de Wijk bij Duurstede naar
Utrecht en v.v., en het verkeer uit Zeist van en
naar Utrecht, zoveel mogelijk over de Baan
van Fectio worden geleid. In het plan is een
aanpassing van de bebording in deze zin opgenomen. Overigens moet dit ook gelden
voor het verkeer dat uit onze wijk naar de A12
moet en voor het verkeer van en naar het
kantorengebied de Twaalf Apostelen.
In een later stadium, zal door een herinrichting van de traverse door het dorp, het
doorgaande verkeer nog verder verminderd
kunnen worden. Daarvoor is in de begroting
voor 2016 nog geen budget beschikbaar,
maar de verwachting is dat dit in 2017 en volgende jaren wel het geval zal zijn.
Wel is in 2016 €100.00 beschikbaar voor de
planvoorbereiding. Door de wijkvereniging is
voorgesteld om met name de gevaarlijke
doorsteek vanaf de traverse naar de parkeerplaats op de van Hardenbroeklaan af te sluiten en het verkeer via de Caminghalaan naar
het centrum te laten rijden.
Ook wordt aandacht gevraagd voor de veiligheid van fietsers en voetgangers op het kruispunt Kennedylaan-Camminghalaan.
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GROEN(ONDERHOUD)

Voor 2016 is € 50.000 extra beschikbaar voor
het onderhoud van de openbare ruimte.
Hiermee zal achterstallig onderhoud worden
uitgevoerd, dat door de bezuinigingen van de
afgelopen jaren is ontstaan. Dit betreft vooral
het vervangen van bomen zowel in de dorpen
als in het buitengebied. De wethouder maakt
er zich sterk voor om de komende jaren dit
budget structureel te verhogen omdat er
meer financiële mogelijkheden zullen ontstaan.

Daardoor zal de onkruidbestrijding, het vernieuwen van trottoirs en het onderhoud van
het groen hopelijk weer de prioriteit krijgen
die noodzakelijk is om de mooie buitenruimte
van onze wijk goed te onderhouden.
Veder wees de wethouder nog op de rol van
de wijkregisseur de heer uit de Bosch bij het
onderhoud van het groen
en de straten. Indien u
daarover klachten hebt,
is hij namens de gemeente
daarvoor aanspreekbaar.
De wijkregisseur is per e-mail te bereiken:
wijkregisseur@bunnik.nl
AFVALBELEIDSPLAN

Onlangs heeft de gemeenteraad de visie van
het college overgenomen om tot een vermindering van de hoeveelheid restafval te komen.
De concrete invulling daarvan zal ook komend
voorjaar plaatsvinden.
Eerst zal de bevolking
worden geraadpleegd
en vervolgens moet
de raad daarover een
besluit nemen.
De wijkvereniging dringt erop aan om tijdig de
burgers te informeren over de voorgestelde
plannen, zodat zij daarop kunnen reageren.
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HANDHAVINGSBELEID

Nogmaals heeft de wijkvereniging aangedrongen op een actief handhavingsbeleid. In het
verleden is dit beleid niet altijd duidelijk geweest met als gevolg dat sommige
activiteiten wel en andere
niet toegestaan/gedoogd werden.
We zien in onze wijk een toename
van niet direct woongebonden
gebruik van woningen. De gemeente
wil eerst de regelgeving in het
bestemmingsplan verduidelijken/aanpassen,
voordat de handhaving daarvan wordt aangepakt. Want nu zijn de regels niet duidelijk
genoeg. Bovendien voorzien de regels niet in
alle situaties die zich kunnen voordoen.
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DUURZAAMHEID

De wijkvereniging heeft behoefte aan duidelijkheid over de rol van de gemeente bij het
verduurzamen van de gemeente en met name
van de woningen.
Gemeld werd dat er sinds enige maanden
iemand is aangesteld door de gezamenlijk
omliggende gemeenten, die tot taak heeft
activiteiten omtrent
duurzaamheid te
ontwikkelen en te
stimuleren.
Binnenkort zal de wijkvereniging een gesprek
met de betreffende persoon,
mevrouw Ragnhild Schelfes, hebben.

ALTERNATIEF VOOR KOEIENBRUG GEPRESENTEERD
Onlangs heeft B&W van de gemeente Utrecht
het alternatief gepresenteerd voor een
koeienbrug over de Kromme Rijn voor boer
van Dijk.

gebied. Omdat een andere boer die in het
gebied woonde, is gestopt, kan boer van Dijk
meer percelen langjarig pachten die aan de
noordkant van de Kromme Rijn liggen.

Begin dit jaar ontstond veel ophef over het
plan voor de bouw van deze koeienbrug.
Zowel vanuit Bunnik als vanuit de gemeenteraad van Utrecht werd de weerstand daartegen steeds groter. Daarom zag B&W zich genoodzaakt om het plan te heroverwegen en
te zoeken naar een alternatief.

Hierdoor behoeven de koeien minder van
percelen aan de zuidkant gebruik te maken.
Daardoor is de noodzaak van een koeienbrug
verminderd en worden de mogelijkheden
verbeterd om duurzaam, diervriendelijk en
bedrijfseconomisch verantwoord zijn bedrijf
uit te oefenen. En de koeien blijven in de wei!

Dat is nu gevonden. Het komt tegemoet aan
de diverse belangen van zowel voor boer van
Dijk als van bewoners en bezoekers van het

Over dit alternatief is overleg gepleegd met
betrokken partijen waaronder de gemeente
Bunnik. Ook zal er binnenkort nog overleg
plaatsvinden over onder andere de verkeerssituatie op de landgoederen. Toegezegd is dat
onze wijkvereniging daarvoor wordt uitgenodigd.
Op onze website staat meer informatie hierover. Indien u suggeties/vragen/opmerkingen
wilt maken over dit alternatief dan kunt u via
de website naar ons reageren. Dan kunnen
we dit meenemen in het bovengenoemde
overleg.
Op de website vindt u bijgaand kaartje in kleur
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DIENSTREGELING NS GELDIG VANAF 14 DECEMBER 2015

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

09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09
21 21 21
21 21 21
39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
51 51 51

Za

51 51 51

09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09
39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39

Zon
en
fstd

09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09
39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39

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

13 13 13 13 13 13 14 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
27 27 27
27 27 27
43 43 43 43 43 44 44 44 43 44 43 44 43 44 43 44 44 43 43
57 57 57

Za

Zon
en
fstd

57 57 57

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
43 43 43 44 43 44 44 44 43 44 43 44 43 44 43 44 44 43 43
13 13 13 13 13 14 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
43 44 43 44 44 44 43 44 43 44 43 44 43 44 44 43 43

Voor de vertrektijden van de treinen uit Bunnik richting Driebergen is geen eenduidige tijd te
noemen welke men bij bovenstaande tijden kan optellen. Dit kan variëren van 4 tot 8 minuten.
Op feestdagen, in zomervakantietijd en bij bijzondere weersomstandigheden is er een aangepaste
dienstregeling. Voor de tijden wordt u verwezen naar de borden op het station (zolang deze er nog
zijn) en/of naar de website van NS (www.ns.nl/)
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DIENSTREGELING U-OV GELDIG VANAF 14 DECEMBER 2015
(Vertrektijden van halte ..... in de richting van .....)

VANUIT BUNNIK NAAR UTRECHT
1a. Halte Provincialeweg bij Van Zijldreef. Lijn 41 richting Utrecht CS Centrumzijde.
Uur

06

07

08

09

10

11

02 04

04

06

06

11
19

11
19

13
21 21 21 20

26
34

21

23 26
38 34

21
29
36

41
49

41

52
50
57 56 58

23
53

Ma
t/m
Vrij

Zat

47

Zon
en
fstd

17

18

06 06 06 06 00

00 02

02

15

15 17

17

36

36 36 36 30 30

30 32

33

51 51 51

47 47

51

45 45
51

23

23

09 09
24 24 24 24
39
54 54 54 54

28 28 28 28 28 28

53

09
24
39
54

24 24

53

06
21
36
51

54 58

58 58 58 58 58

24

24

24

07
24 22 25 25 25
37

25 25

28 28 28 28 28 28

54

54 52 55 55 55

55 58

58 58 58

47

12

13

14

15

16

19

20

21

22

23

00

09

28 28 28 28 28
39

58 58 58 58 58
09
39

09
39
58 58

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

1b. Halte bij Station NS, Bunnik: lijn 242 richting Rijnsweerd, Uithof-Utrecht en UMC (Spitsbus)
Uur

Ma
t/m
Vr

06

07

08

09

10

05

05

05

05

35

35

35

11

12

13

14

15

16

17

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

18

19

20

21

22

23

00
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VANUIT UTRECHT NAAR BUNNIK
2a. Halte Utrecht CS Centrumzijde: lijn 41 richting Wijk bij Duurstede
Uur

Ma
t/m
Vrij

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

03

03

07

07

07

07

03

18

18

18

22

22

22

22

18

06
14
21
29

06
14
21
29

06
14
21
29

06
14
21
29

33

33

33

37

37

37

35

26
33
41
48

36
44

36
44

36
44

36

20

44
48

48

52

52

52

52

48

59

18

Zat

18

18

18

18

18

20

21

22

23

00

01
00

22

22

22

21

21
30

57

51
59

51
59

51
59

18

03
18

03
18

03
18

33

33

33

48

48

48

05

19

52

52

52

22

22

22

51

51

51

22

21

21

00
30

48
Zon
en
fstd

48

48

48

48

48

48

48

05
18

18

48

18

48

18

48

18

48

18

48

18

03
18

18
33

48

52

52

52

52

22

22

22

22

51

51

21

21

00
30

48

52

52

52

52

52

51

51

Waarschuwing
Lijn 41 vanuit Utrecht CS rijdt vaker dan hierboven vermeld, maar de bus gaat niet verder dan
Stadion Galgenwaard. Om verwarring te voorkomen, staan deze tijden niet in dit overzicht.
2b. Halte Busstation WKZ, Utrecht-De Uithof: lijn 242 richting Bunnik, Station NS(Spitsbus)
uur
Ma
t/m
Vr

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

54

16

17

18

24

24

24

54

54

54

19

20

21

22

23

00

2c. Halte busstation Utrecht-CS: lijn 441 richting Wijk bij Duurstede (Nachtlijn)
De nachtlijn rijdt alleen van zaterdag op zondag en wel driemaal resp. 01.41, 2.56 en 4.11 uur
tegen speciaal tarief. (stopt o.a. bij Uitgaanscentrum Brothers, De Raaphof.)
Extra informatie bij dienstregeling van treinen en bussen
In het kader van het afschaffen van o.a. de papieren dienstregeling
van de treinen treft u ook dit jaar weer de dienstregelingen van de
treinen en bussen in de Bezem aan.
Onderstaand vindt u een opsomming van de mogelijkheden via internet. De adressen zijn:
- www.u-ov.info/ voor de bustijden,
- www.ns.nl/ voor de treintijden
- 9292.nl/ (of telefonisch: 0900-9292) voor reizen van huis-naar-huis.
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Nu goed opletten!!
De juiste stationzijde kiezen.

10

Het nieuwe busstation aan de Zuidzijde voor de sneldiensten.
….de verlengde Baan van Fectio,
voor al het doorgaande verkeer…

….in maart 2016 wordt de
fiets- en voetgangerstunnel
geopend…

Jenny van Denzel
had weer
oog voor detail
en zag een
prachtige spin in
de kas en een
merel met wit in
zijn vleugels.
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OPROEP TOT HET TOESTUREN E-MAILADRES
Tijdens de algemene ledenvergadering van dit jaar heeft het bestuur
aangegeven dat zij wil onderzoeken in hoeverre de communicatie met de
leden kan worden verbeterd
U hoort de komende tijd meer over onze
plannen met betrekking tot de communicatie
met onze leden via e-mail. We zullen u te
zijner tijd vragen over welke onderwerpen we
u per e-mail mogen benaderen en u kunt te
allen tijde aangeven wanneer u geen prijs
meer stelt op het ontvangen van mail.

Via de Bezem worden leden drie keer per jaar
geïnformeerd over zaken die van belang zijn
voor de wijk. Er zijn echter ook tussentijdse
momenten waarop het bestuur graag in contact zou willen treden met de leden van de
vereniging. Deels om nieuws tijdig te kunnen
verspreiden, maar ook om bij de leden te
kunnen peilen hoe er binnen de wijk gedacht
over actuele kwesties. Een beter beeld van
wat er leeft binnen de wijk, kan het bestuur
helpen bij de vertegenwoordiging richting de
gemeente.

Mocht u niet over een e-mailadres beschikken
of u wilt ons dit niet doorgeven, dan is dit
geen probleem. U blijft uiteraard de Bezem
gewoon ontvangen en het bestuur zal zich
onveranderd voor u blijven inzetten. Mocht u
vragen hebben naar aanleiding van dit verzoek, dan hoort het bestuur graag van u.

Het bestuur wil dit onderzoeken samen met
geïnteresseerde en deskundige leden. Tijdens
de laatste ledenvergadering hebben zich vier
leden daarvoor aangemeld.
In het gesprek met hen is een aantal interessante mogelijkheden besproken. Eén van de
mogelijkheden is communicatie via e-mail.
Wij zouden u daarom willen vragen of u
bereid bent om uw e-mailadres aan ons toe
te sturen.

U kunt dit doen door een e-mail te sturen aan:
ledenadministratie@krommerijnwijk.nl
In uw e-mail hoeft u alleen uw huisadres aan te geven.
Wij koppelen dan uw e-mailadres aan uw huisadres in onze ledenadministratie.
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VAN DE TECHNISCHE COMMISSIE
• Terugleververgoeding energie van zonnepanelen,
• Isolatie van woningen
• Aanbiedingen van onze vaste leveranciers voor 2016.
TERUGLEVERVERGOEDING ENERGIE
VAN ZONNEPANELEN

In de Bezem van september 2015 hebben wij
bericht over de slimme
meter en het terugleveren van zelfopgewekte energie. Daarbij
werd vermeld dat het zou
kunnen dat vanaf 2017
een differentiatie zal
plaats hebben in de tarieven van teruggeleverde energie (zelf opgewekt minus eigen verbruik = salderen) en
ingekochte elektriciteit. Dit zou een investering in zonnepanelen minder rendabel
maken.
Echter, minister Kamp heeft recentelijk een
expliciete uitspraak in de Tweede Kamer gedaan over de toekomst van het salderen. Er
blijft zeker tot 2020 een wettelijk recht om te
salderen tegen het gewone levertarief van de
ingekochte elektriciteit. Daarna zal er een
goede overgangsregeling komen met als uitgangspunt dat zonnepanelen financieel aantrekkelijk blijven. Eerder had hij salderen als
“overstimulering” bestempeld en een “verlaagde energiebelasting” voor zelfopgewekte
kWh-en.

Deze warmtescan is in kleur op onze site geplaatst

ISOLATIE VAN WONINGEN

Vrijwel alle woningen in onze wijk zijn
gebouwd vóór 1980 toen er nog geen
wettelijke eisen aan de isolatie werden
gesteld. Inmiddels zijn veel woningen
voorzien van dubbelglas, vloerisolatie,
spouwmuurisolatie en dakisolatie. Deze
voorzieningen geven verhoging van het
wooncomfort, een lagere energierekening en
bijdrage aan een beter milieu.
In het verleden heeft de wijkvereniging
collectieve acties gevoerd voor vloerisolatie
en het aanbrengen van dubbelglas. Daarnaast
hebben velen op eigen initiatief de spouw van
de buitenmuren laten vullen met isolerend
materiaal.
Behalve aan de
lagere energierekening is het
resultaat van alle uitgevoerde
en/of nagelaten
isolatie-werk te
meten middels een zogenaamde warmtescan.
Dat is een buitenopname van alle zijden van
de woning met een infrarood camera. Hiermede krijgt de eigenaar een indruk van de
warmte-verliezen van zijn woning en kan hij
overwegen de nog in aanmerking komende
plekken aan te pakken.
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De wijkvereniging overweegt de aanschaf van
zo’n infrarood camera en de daarbij behorende opleiding van enkele geïnteresseerde
leden (een dagdeel bij de leverancier). Een
andere mogelijkheid is deze warmtescans te
laten uitvoeren door een gespecialiseerd
bedrijf. Deze levert de foto opnamen al of niet
met een interpretatie van de scan en advies.
Uiteraard zijn aan beide manieren van aanpak

voor de deelnemers kosten verbonden.
Alvorens de wijkvereniging overgaat tot
verdere actie wil zij de belangstelling onder
de leden peilen. Indien u denkt te willen
deelnemen en/of een bijdrage aan een dergelijke wijkactie te kunnen leveren, verzoeken
wij u zich per e-mail bij de Technische
Commissie te melden.
bob.jansen01@kpnplanet.nl

LEVERANCIERS
CV-KETELS

SCHOORSTENEN

BUITENSCHILDERWERK

Firma P. van Echtelt,
Stationsweg 13,
3981 AA, Bunnik,
tel. 06 44595674.

Firma ALTOR (dhr. J. Victoor),
Provincialeweg 34,
3998 JG Schalkwijk,
tel. 030-6564273

Schildersbedrijf K.A.W. Kastrop,
Nieuweweg 67,
3962 ET Wijk bij Duurstede,
tel. 0343-572830.

Voor lopende contracten welke
automatisch verlengd worden of
voor nieuwe contracten welke in
2016 ingaan: € 80,00 incl. BTW
per jaar (12 maanden)*.De jaarlijkse onderhoudsbeurt geschiedt
steeds binnen de contractsperiode, zoveel mogelijk om de 12
maanden.

Het vegen van de schoorsteen,
éénmaal per jaar/per kanaal:
€ 46,00 incl. BTW.
Het schoonmaken van de dakgoten (alleen in combinatie met het
vegen van de schoorsteen) per
strekkende meter: € 6,00 incl.
BTW.

De lijst met woningen en prijzen
zoals die in het verleden werd gepubliceerd, hebben wij wederom
weggelaten.

Naast het uitvoeren van periodieke onderhoudswerkzaamheden
omvat het contract het opheffen
van storingen, desgevraagd zo
spoedig mogelijk, doch in ieder
geval binnen 8 uren na de melding
(uitgezonderd nachturen t.w. tussen 22.00 en 07.00 uur).
De melding dient vergezeld te
gaan met een omschrijving van de
aard van de storing en de bevindingen van een eigen controle van
de verwarmingsinstallatie. Hiernaar zal steeds worden gevraagd.
* Voor ATAG ketels binnen de
garantietermijn geldt een ander tarief.

Er wordt een abonnement c.q. betaalbewijs afgegeven, hetgeen tevens uw veegbewijs is voor de
brandverzekering.

De reden is dat er aan de meeste
woningen in onze wijk inmiddels
zoveel veranderingen zijn aangebracht dat er nauwelijks nog sprake kan zijn van een standaard prijs
voor een standaard woning.
U gelieve steeds een offerte voor
uw woning en de uit te voeren
schilderwerken bij de heer
Kastrop aan te vragen.
Mocht er aan uw woning weinig
zijn veranderd, dan kunt u eventueel ook van de Technische
Commissie een prijsopgave ontvangen. Wij beschikken over een
actuele prijslijst.
Tevens maken wij u erop attent
dat de heer Kastrop 's winters ook
binnenwerk doet
(wit-, schilder- en behangwerkzaamheden).

U dient zich rechtstreeks bij de leverancier aan te melden. Ook voor individuele vragen over de uit te voeren werkzaamheden
dient u zich te richten tot de betrokken firma c.q. uitvoerder.
In geval van serieuze klachten kan de Technische Commissie bemiddelen.

LEVERANCIERS
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Groenling 23x
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Houtduif 54x
Heggenmus 25x
Grote bonte specht 2x
Vink 27x

Winterkoning 17x

VOGEL INVENTARISATIE

Scholekster 1x

Een inzending van Dhr. T. Gadella

Zwarte Kraai 8x
Turkse Tortel 52x

Foto’s Adri de Groot
Vogeldagboek.nl

Tjiftjaf 12x

Voor de 13e achtereenvolgende keer inventariseerde ik de
broedvogelstand in de Kromme Rijn Wijk (opp. 57 ha.)
t.b.v. de Stichting SOVON (Stichting Vogelonderzoek Nederland).
In 2015 broedden 526 paar broedvogels in onze wijk, verdeeld
over 25 soorten. Ondanks het feit dat de Huismus landelijk
achteruitgaat is deze soort toch de talrijkste (84 paar).

Roodborst 15x

In 2007 waren er nog 121 paren, sedert 2010 schommelt het
aantal tussen 80 en 90. De Huismus wordt in talrijkheid gevolgd
door de Merel, de Houtduif en de Turkse Tortel.
Daarentegen zijn de Boomkruiper, de Putter, de Braamsluiper
en de Staartmees en mogelijk de Scholekster (op platte dak
Rhijnhaeghe) met slechts 1 paar vertegenwoordigd.

Merel 70x

Kauw 11x

De landelijke achteruitgang van de Spreeuw is ook in onze wijk
merkbaar (2007 : 73 paar naar 37 in 2015).
Bij de meeste soorten schommelt het aantal broedparen rond
een bepaald gemiddelde en is er geen duidelijke trend naar
boven of naar beneden.
De bomenkap in de Marskramersbaan zal vermoedelijk voor een
aantal soorten invloed uitoefenen.
Ook de roestboom , waar de Ransuil een aantal jaren in de
wintermaanden verbleef, is gekapt.

Zanglijster 5x

Staartmees 1x

Koolmees 40x

Een exotische vogelsoort,de Halsbandparkiet, bezoekt ons dorp
regelmatig, maar broedt er niet.

Boomkruiper 1x

Braamsluiper 1x

Spreeuw 37x

Zwartkop 7x

Ekster 15x

Huismus 84x

Pimpelmees 16x

Putter 1x

Gaai 4x
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Als het galmt/ De tunnelvisonair
Melodie Als het golft van De Dijk
Tekst: Frank van den Broek
Het is klaar, het is gelukt
Niet meer wachten voor de bomen
Laat de treinen nu maar komen
Het is klaar, het is gelukt

Wat een prachtig project is het geworden….

Op een mooie zomeravond
Bij de ondergaande zon
Zat hij eenzaam in zijn wagen
Omdat hij niet verder kon
En toen kreeg hij de gedachte
Waarom rijden wij niet door?
En waarom is er geen tunnel
Onder Bunniks drukste spoor?
Op de nieuwe Baan van Fectio
Rijdt hij van – en naar de stad
Zichzelf nog altijd dankbaar
Dat hij tunnelvisie had
In de luwte van de wegen
In het midden van dit oord
Kan je zo maar rustig lopen
Geen forens meer die je stoort
Maar de vraag die blijft behouden
Is die tunnel goed gelukt?
Want als-t-ie niet gaat galmen
Is het meer een viaduct

Het Bunniks Popkoor zong een toepasselijk lied
Een compilatie vind U eerdaags op onze Facebookpagina

Foto’s Gebroeders De Koning B.V.

Als het galmt dan is het goed
Dat gaan wij nu uitproberen
Laten ons niet koeioneren
Als het galmt dan is het goed
Als het galmt dan is het goed
Dat gaan wij nu demonstreren
La-la-la gaan wij scanderen
Als het galmt dan is het goed

De jaarvergadering is op
maandag 9 mei 2016 vanaf 20.00 uur.
We worden weer gastvrij ontvangen.

