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B ES TUUR  

Voorzitter:  Piet Koning   
Marskramersbaan 8, 3981 TK Bunnik, tel. 6563292 
e-mailadres: p.ckoning@freeler.nl 

Secretaris:  Anke van der Have  
Weth. Schaaplaan 23, 3981 GP Bunnik tel. 6561031 
e-mailadres: secretariskrommerijn@hotmail.com 

Penningmeester:  Marcel Gierveld  
Van Zijldreef 42, 3981 GX Bunnik  tel. 06 12683940  
e-mailadres:  m.gierveld@mac.com 
ledenadministratie@krommerijnwijk.nl 

Technische commissie:   Bob Jansen  
Hoefijzerlaan 23, 3981 GK Bunnik,  tel. 6564051 
e-mailadres: bob.jansen01@kpnplanet.nl 

Redactie/Redacteur:  Wim van der Tol 
Ambachtsring 3, 3981 TA  Bunnik, tel. 6564153 
e-mailadres: wvdt@ziggo.nl 

De Bezem is het informatiebulletin van de wijk-
vereniging Kromme Rijn.  De verantwoordelijkheid voor 
de inhoud berust bij het bestuur van de vereniging. 
  

C OLOFON  

WI JK VER ENIGI NG K R OMME R I JN BUNNIK  
De wijkvereniging Kromme Rijn is opgericht in 1973. De 
vereniging heeft ten doel de gezamenlijke belangen te 
behartigen van de bewoners van de wijk Kromme Rijn 
te Bunnik. Deze wijk omvat het deel van Bunnik gele-
gen ten noorden van de Provincialeweg en ten westen 
van de Camminghalaan. 
Het lidmaatschap staat open voor alle bewoners van 
dit gebied. De contributie bedraagt € 7,50 per jaar. 
Rekeningnummer/IBAN: NL38 INGB 0003260282 
 

ALGEMENE INFOR MATI E  OP I NT ER NET  

Website: www.krommerijnwijk.nl 
Facebook: facebook.com/WijkverenigingKrommeRijn 
e-mail: secretariskrommerijn@hotmail.com 
Twitter: twitter.com/wijkkrommerijn 
 

ABONNEMENT EN  
Abonnementen zijn niet mogelijk. De Bezem wordt 
gratis toegezonden aan de leden van de wijkvereniging 
Kromme Rijn en aan personen en instellingen die daar-
voor, 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. 
 

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

K OPI J  

I NH OU DS OPGAVE  

De zomer had ook een keerzijde 
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 Hoewel het leek alsof de zomer eeuwig zou duren, is de temperatuur 
toch weer tot normale waarden gezakt en wordt iedereen weer actief. 
Vakanties zijn voorbij, scholen zijn weer begonnen en ook de  
wijkvereniging heeft alweer haar eerste bestuursvergadering gehouden. 
 

VAN DE VOORZITTER 

In die vergadering meldde onze penningmees-
ter Marcel Gierveld dat hij ons bestuur helaas 
moet verlaten. 

Elders in deze Bezem doen wij een oproep 
aan de leden om zich als kandidaat penning-
meester aan te melden. 

Maar vakantieperiode of niet onze Technische 
Commissie heeft niet stil gezeten. Na succes-
volle acties op het gebied van zonnepanelen, 
schoorsteenreparaties en de aanschaf van 
een warmtescan, is nu het initiatief genomen 
om een werkgroep “Lucht en Geluid” op te 
richten. In deze Bezem kunt u daar meer over 
lezen. Geïnteresseerde leden kunnen zich 
daarvoor aanmelden bij de Technische Com-
missie. 

Ook heeft het bestuur zich beziggehouden 
met de ondersteuning van het initiatief van 
bewoners van de Gildenring om een AED aan 
te schaffen en te plaatsen ergens in de Gil-
denring. In de ledenvergadering van 14 mei 
dit jaar (zie verslag in deze Bezem) is dit toe-
gelicht door een van de initiatiefnemers. De 
afspraken worden vastgelegd in een samen-
werkingsovereenkomst. 

Helaas heeft onze oproep in de vorige Bezem 
om zich te melden voor een cursus reanimatie 
en gebruik van de AED, onvoldoende kandida-
ten opgeleverd. In deze Bezem kunt u daar 
meer informatie over lezen. 

Ook heeft het bestuur invulling gegeven aan 
de wet op de privacy (AVG). De leden wordt 
gevraagd onze privacy statement goed te le-
zen dat in deze Bezem is afgedrukt. 

Zoals u wellicht al in de pers heeft gelezen, is 
het bestemmingsplan Rhijnhaeghe door de 
raad  onveranderd aangenomen. Onze in-
spanningen om dit plan aan te passen hebben 
helaas niet tot resultaat geleid. Hoewel veel 

raadsleden ontevreden waren over de gang 
van zaken is er uiteindelijk voor gekozen om 
zoveel mogelijk woningen te bouwen met alle 
gevolgen voor de directe omgeving en de hele 
wijk van dien. 

Een groep direct aanwonende inwoners heeft 
het initiatief genomen om bezwaar aan te 
tekenen bij deze beslissing van de raad en is in 
beroep gegaan bij de Raad van State. In deze 
Bezem staan de hoofdlijnen van hun bezwaar-
schrift vermeld. 

Omdat de wijkvereniging als vereniging geen 
direct belanghebbende is, heeft zij dit initia-
tief alleen inhoudelijk ondersteunt maar is zij 
formeel geen indiener van het beroepsschrift 
(zie ook het artikel in deze Bezem). 

Genoeg onderwerpen dus waarover wij de 
leden in deze Bezem willen informeren. U 
weet dat als u vragen of opmerkingen heeft 
over de inhoud van deze Bezem, u uiteraard 
kunt reageren via een mail naar één van onze 
bestuursleden. 

Wij wensen u veel leesplezier.  

Piet Koning, voorzitter
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 ALGEMENE LEDENVERGADERING 

4 

Verslag van de Algemene Ledenvergadering Wijkvereniging Kromme 
Rijn van 14 mei 2018 gehouden in het Postillion Hotel in Bunnik. 

 
 
 
 
 
 
 
1.  Opening en agendavaststelling  
Voorzitter  Piet Koning  heet iedereen van 
harte welkom op de 45e   algemene ledenver-
gadering. Hij bedankt de directie van het Pos-
tillion Hotel, dat weer kosteloos gastvrijheid 
verleent.  
Op voorstel van het bestuur wordt aan de 
agenda tussen punt 6 en 7 een nieuw agen-
dapunt “Rhijnhaeghe” toegevoegd. 
 
2.  Mededelingen 
Er is geen bericht van afmelding ontvangen. 
Helaas is onlangs onze oud-penningmeester 
Jos Thijssen na een slopende ziekte over-
leden. Jos heeft van mei 2004 tot mei 2014 
deel uitgemaakt van het bestuur. Hij heeft 
zich intensief beziggehouden met de samen-
stelling  van  het  jubileumboek  voor   het
40-jarig bestaan. 
Het bestuur heeft het besluit genomen tot het 
instellen van een nieuwe commissie:  
“Lucht en geluid”. Naast de bestuursleden 
Bob Jansen en Marcel Gierveld heeft daarin 
ons lid Erik Groot zitting genomen. Bob legt 
uit:  In   verleden  hebben  we   aandacht
besteed aan geluid ten tijde van het project 
A12/Salto, de aansluiting van Houten op de 
A12. Het heeft geleid tot geluid reducerend 
asfalt op bepaalde plekken. Toen hebben we 
ook een geluidmeter aangeschaft (die nog 
steeds beschikbaar is voor uitleen). 
Inzake  de  lucht,  met  name  de stikstof-oxide 
en fijnstofconcentratie, is langs de A12 sprake 
van overschrijding van de normen. Volgens de 
gemeente geldt dat niet in onze wijk. Wij gaan 
hieraan opnieuw aandacht aan besteden. Er 
zijn meerdere signalen die daartoe aanleiding 
geven. 

Bob kondigt aan dat hij een oproep zal doen 
voor expertise en ondersteuning van de werk-
groep in de Bezem van september. Er komen 
gelijk al aanmeldingen. 
Ter gelegenheid van het 45-jarig jubileum 
wordt  aan  alle aanwezige een styluspen uit-
gedeeld. Deze wordt enthousiast ontvangen. 
 
3.  Verslag van de Algemene  
     Ledenvergadering van 15 mei 2017 
Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt 
goedgekeurd. 
 
4.  Jaarverslag mei 2017 tot mei 2018 
Aanvullend vertelt de voorzitter dat er ook 
aandacht is besteed aan het parkeren aan het 
begin van de Van Zijldreef en dat het pro-
bleem onlangs is opgelost door het instellen 
van een parkeerverbod. 

Aanvullend vertelt Bob Jansen dat in sommige 
huizen van de wijk zelfs nog geen aardlek-
schakelaars zijn. 

5.  Financiën 
a. Financieel verslag 2017 
De penningmeester licht toe dat de € 1500, = 
extra kosten vorig jaar te maken hadden met 
Rhijnhaeghe. Het bestuur krijgt een applaus 
voor de inspanningen voor Rhijnhaeghe. 
De penningmeester Marcel Gierveld dankt de 
6 energieambassadeurs van de warmtescan-
commissie. 

b. Verslag kascontrolecommissie 2017 
De  leden  van de kascommissie de heren Gee-
len en Kortbeek blijken helaas niet aanwezig 
te zijn. Blijkens het verslag d.d. 5 april 2018, 
hebben ze de financiële boeken over het 
boekjaar 2017 gecontroleerd en in orde be-
vonden.   

c. Decharge bestuur  
Blijkens het verslag d.d. 5 april 2018 stelt de 
kascommissie de ledenvergadering voor de 
Balans en Resultatenrekening over her boek-
jaar goed te keuren en hiermee in te stem-
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men en daarmee het bestuur te dechargeren. 
Onder applaus gebeurt dit.  

d. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie 
De heer Kortbeek wil volgend jaar wederom 
zitting nemen in de kascommissie nemen en 
de heer Posthumus meldt zich aan als 2e lid.  

d. Vaststellen begroting 2018 
Marcel  zegt  dat  er  wordt  doorgegaan met 
Rhijnhaeghe.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.  Bestuursverkiezing 
Redacteur Wim van der Tol die de Bezem en 
de Nieuwsbrief verzorgt, wordt onder applaus 
herkozen. 
 
7.  Rhijnhaeghe 
Op 17 april vond de hoorzitting plaats over 
het bestemmingsplan Rhijnhaeghe en de 
zienswijzenota van de gemeente. Er kwam 
veel kritiek vanuit de insprekers, maar ook 
vanuit de raadsleden. Vele vragen werden 
gesteld. Een gedeelte is direct beantwoord, 
maar  op (niet alle) overige inhoudelijke, 
technische en juridische vragen heeft B&W 
gereageerd in een notitie. Op 17 mei is een 
extra raadsvergadering ingelast ten behoeve 
van een meningsvormend debat, en afhanke-
lijk daarvan, wordt vermoedelijk in juni een 
besluit genomen. 
Het bestuur heeft inmiddels weer een brief 
naar de raadsleden gestuurd, met name met 
klachten over procedurele zaken en het niet 
horen (wel aanhoren) van bewoners. We 
hebben, zoals al van het begin af aan vaker is 
gebeurd,  overleg  aangeboden  met  de    ge-
meente en de projectontwikkelaar.  
Wim Schoonemeijer vraagt zich af wat er met 
de zendmasten gaat gebeuren, een onder-

belicht punt bij de inspraak. Sustay gaat ze 
niet weghalen. Er volgt een discussie over de 
schadelijkheid van de straling. De heer Groot-
huis zegt dat zendmasten geen schadelijk stra-
ling afgeven en dat we zonder die zendmasten 
niet zouden kunnen telefoneren. Bob Jansen
zegt dat er een paar jaar geleden hierover 
gesproken  is  met de gemeente. De gemeen-
te zei toen dat het zendvermogen, de hoogte 
en de hoofdstraalrichting de veilige afstand 
bepalen. Onveilig is minder dan 5 m. Dus er is 
geen gevaar in onze wijk. 
Jan Buzepol merkt op dat er ten onrechte ge-
sproken wordt over “het plan van de gemeen-
te” en zegt dat dit moet zijn: “het plan van 
Sustay”. 
Op de vraag wie het eens is met het plan van 
Sustay gaan 3 handen omhoog. 
De heer van Tongeren heeft gehoord dat de 
BAM ook interesse heeft getoond voor over-
name  en  die  wilde  geen  ondergrondse 
parkeergarage. 
Jenny van Denzel vraagt waarom er niet wordt 
gedacht aan een totaal ondergrondse garage 
in plaats van der nu voorgestelde half onder-
grondse. Het is een kwestie van geld en, vol-
gens de wethouder, ook van duurzaamheid.  
 
8.  Rondvraag 
Marcel Metzelaar vraagt het woord over een 
initiatief van hem en Marijke Warmerdam en 
Kees te Pee, bewoners van de Gildenring, om 
op de Gildenring een AED te plaatsen. De af-
stand tot de AED bij het MFA is nog te groot 
en kan fataal zijn. 
De initiatiefnemers vinden verbinding met de 
wijkvereniging van belang, omdat daarmee 
het draagvlak van bewoners wordt versterkt. 
De initiatiefnemers zorgen voor: 
-  het geld om een AED te kunnen aanschaffen 
(crowdfunding)  
-  de keuze voor type AED en buitenkast i.o.m. 
de plaatselijke EHBO-vereniging 
-  plaatsing van de AED nabij de Gildenring, 
zodanig dat de AED een zo groot mogelijk be-
reik heeft in de wijk  
-  het praktische beheer en onderhoud in de 
komende jaren in overleg met Hartslag Nu 
-  het instellen van een commissie AED, be-
staande uit bewoners van de Gildenring, die 
alle activiteiten uitvoert.  
-   overdracht respectievelijk schenking van de 
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AED aan wijkvereniging Kromme Rijn 
Zij vragen de wijkvereniging te overwegen 
om: 
-  de AED te accepteren en daarmee formeel 
eigenaar te worden 
-  de kosten te dragen  voor  het  jaarlijkse 
onderhoud (naar verwachting 75 a 100 euro 
per jaar), voor zover de crowdfunding daar 
niet of niet voldoende in voorziet. 
Er worden vragen gesteld, waaronder de 
vraag  of dit geen precedenten schept. Er 
worden vooral  wat  praktische  bezwaren 
genoemd. De ledenvergadering besluit in 
meerderheid om het initiatief een kans te 
geven  en te ondersteunen op de door de ini-
tiatiefnemers voorgestelde wijze. 
Jenny van Denzel vraagt hoever wij zijn met 
de voorbereidingen op de wet op de privacy. 
Ook een wijkvereniging moet kenbaar maken 
wat er met de N.A.W.-gegevens gebeurt. 
Wim Schoonemeijer vraagt zich af hoe het 
staat met “Van het gas af”. 
Bob Jansen antwoordt dat er van geothermie 
voorlopig geen sprake zal zijn. Het eerste 
streven zal zijn huizen goed isoleren, een 
warmtepomp aanschaffen, vloerverwarming 
aanbrengen, etc. De totale kosten hiervan 
kunnen oplopen tot ca €23.000, =. 
Lex Meijer merkt op dat hij als tussen-
oplossing bij zijn gasketel een warmtepomp 
heeft aangeschaft voor ca € 4000, = waarvan 
hij de helft terugkrijgt via subsidie.  
Bob Jansen laat tenslotte zien dat het mogelijk 
is om voor aangeschafte zonnepanelen btw 
terug te vragen, zelfs nog door iedereen die in 
2011 heeft meegedaan aan de actie van de 
wijkvereniging.  
 
9.  Sluiting  
De voorzitter sluit het formele gedeelte van 
de vergadering.  
 
Lezing 
Na de pauze houdt apotheker Roel Bots een 
interessante lezing over de totstandkoming 
van het Gezondheidscentrum. Hij geeft eerst 
een mooie kijk in de geschiedenis van de eer-
stelijnszorg in Bunnik. Zo was dokter Brevee 
de eerste huisarts speciaal voor de woonkern 
Bunnik,  en  werd  hij  geassisteerd door zuster 
Spinhoven. Aan de orde komen ook de ge-
schiedenis  van  de  totstandkoming   van   het 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
gebouw. Wat de voordelen zijn en wie de toe-
komstige gebruikers zijn. Roels’ uitgangspunt 
is dat de gebruikers buren worden van de 
wijkvereniging, dus dat ze alle belang hebben 
bij een goede omgang. Als er wat is kun je 
altijd aankloppen. Er komen geen avond- of 
weekenddiensten van de huisartsen of de 
apotheek omdat dit tegenwoordig geregeld 
wordt via de huisartsenposten. 
Omdat de inhoud van de lezing dermate inte-
ressant was dat we graag ook de niet-
aanwezige leden hierover willen informeren 
hebben we na afloop gevraagd of Roel zijn 
verhaal op schrift wil stellen. Het artikel ver-
schijnt in de Bezem van september  
 

Gezellige afsluiting 

En tenslotte nog een schriftelijk reactie van 
een aanwezige:  

Prima vergadering!  

Goede en zinvolle info over het gezondheids-
centrum. 

En: dank voor jullie inzet en voor de leuke 
praktische attentie, die ik meteen in gebruik 
kon nemen om aantekeningen te maken! 

Bunnik, 14 mei 2018
Anke van der Have, secretaris 
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In 1910 werd Dr Brevee aangesteld als 
gemeentearts in Bunnik. In 1927 werd de zorg 
versterkt met Zr Spinhoven als wijkzuster, en 
samen vertegenwoordigden zij gedurende 
een lange periode de zorg in Bunnik.  
Dr Brevee deed dit tot 1946 en Zr Spinhoven 
tot  1960.  Dr  Brevee  werd opgevolgd door 
Dr Brenkman, die op zijn beurt rond 1960 
werd opgevolgd door Dr Vegter en ongeveer 
gelijktijdig werd Dr Kuenen huisarts in Bunnik. 
Naast de groei van Bunnik deed de verzuiling 
nu zijn intrede. Kuenen was namelijk voor de 
katholieke ingezetenen van Bunnik en Vegter 
voor de hervormden, gereformeerden en niet 
gelovigen.  

Rond de jaren ‘70 trad er een nieuw 
fenomeen op: de Kromme Rijn Wijk was in 
ontwikkeling en Dr Regout vestigde zich op de 
Past. Heggelaan als “wijk”dokter. De wijk-
verpleging werd inmiddels gevormd door het 
witgele en groene kruis, ook weer afhankelijk 
van het geloof. 

In 1971 werd Dr Vegter opgevolgd 
door Dr Keijning.  De huisartsen waren tot dan 
toe apotheekhoudend. Maar met de komst 
van Dr Keijning kwam er ook een apotheek in 

Bunnik: de Kromme Rijn Apotheek aan de 
Molenweg, die overigens net als de huisartsen 
voor de gehele gemeente inclusief Odijk en 
Werkhoven de geneesmiddelen verzorgde. 

Omstreeks 1977 werd het instituut 
voor Fysiotherapie Bunnik aan de Koningin 
Emmastraat opgericht. 

In 1980 kwam Dr Groenendijk in de 
plaats van Dr Kuenen, maar de praktijk werd 
gedaan  vanuit  de  praktijk   (aan huis)   van 
Dr Kuenen aan de Koningin Julianalaan 2. 

Rond 1988 vormden Groenendijk en 
Keijning een zogenaamde HOED, Huisartsen 
Onder Eén Dak, aan de Langstraat en Regout 
was opgevolgd door Dr van Steenis. De 
zorgvraag en aanbod nam steeds meer toe en 
op allerlei verschillende locaties. Naast de 
reeds genoemde zorgverleners waren er ook 
diverse tandartspraktijken, logopedisten, 
psychologen op aparte locaties gevestigd, met 
name in de Kromme Rijn Wijk. 

In de jaren 90 ontstond het eerste 
initiatief voor een gezondheidscentrum met 
meerdere disciplines, te weten Instituut voor 
Fysiotherapie Bunnik, Huisartsenpraktijk van 

KORTE ONTWIKKELING VAN DE ZORG IN BUNNIK.  

Na afloop van onze ledenvergadering op 14 mei heeft onze plaatselijke 
apotheker Roel Bots een lezing gegeven over het nieuw te bouwen  
gezondheidscentrum op het MFA-terrein. Op ons verzoek heeft hij nog 
het een en ander op papier gezet: 
 

Impressie Laan van Broekhuijzen – Pastoor Heggelaan 
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Steenis en de Kromme Rijn Apotheek en in 
1998 werd de locatie aan de Langstraat 
betrokken. Dit was de eerste stap naar weer 
meer samenwerking in één gebouw. Het 
overleg tussen zorgverleners werd, ingegeven 
door de behoefte aan directer en persoonlijk 
contact, steeds belangrijker, intensiever en 
professsioneler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De vraag naar zorg nam exponentieel 
toe en de kosten daarmee ook. Uit studies 
bleek dat met name tweedelijns zorg (binnen 
de muren van het ziekenhuis) verant-
woordelijk was voor de kostenstijging. Reden 
voor de overheid om meer behandelingen 
over te hevelen naar de eerste lijn en met 
name de huisarts. Doordat de huisartsen 
meer taken en verantwoordelijkheden 
kregen, veranderde ook de behoefte aan 
praktijkruimte.  

Een nieuwe ontwikkeling in de zorg is 
dat de gemeente steeds meer zorgtaken krijgt 
toebedeeld, met name op het gebied van het 
Sociale Domein, waardoor ook zij een 

belangrijke partner in de eerstelijns zorg-
verlening zijn. De ervaring die wij op kleine 
schaal hadden opgedaan in de “Loswal” op 
het gebied van samenwerking, gevoegd bij de 
wens naar grotere, meer diverse praktijk-
ruimte van de huisartsen bracht ons weer 
samen om na te denken over een nieuw te 
vormen gezondheidscentrum. Al sinds 2010 
zijn wij op zoek naar goed, bereikbare en 
betaalbare locaties met voldoende ruimte 
Hierbij is onder ander gekeken naar de 
Gaarde, de voormalige Rabobank  en de oude 
Peugeot garage, maar uiteindelijk bleek, na 
het afketsen van het oorspronkelijke plan 
voor woningen voor demente ouderen, de 
plek op het scholeneiland het meest geschikt. 

Het centrum wordt gevormd door een 
reeks van disciplines, zoals Huisartsen, Fysio-
therapie, Thuiszorg, Centrum voor Elkaar, 
Apotheek, Diëtiek, Logopedie, Verloskunde, 
Psychologie, Tandartsen, Tandtechniek, Huid-
therapie, Saltro, Podotherapie. Daarnaast 
biedt het straks de mogelijkheid tot 
“anderhalve” lijns zorg: specialisten doen 
spreekuur in het centrum. De patiënt kan 
hierdoor in bepaalde gevallen in het dorp 
terecht voor specialistische zorg. 

Kortom wij verwachten in het nieuwe 
centrum beter geïntegreerde zorg op een 
laagdrempelige schaal te kunnen bieden. En 
dat in een modern, prettig en ruim gebouw, 
dat voldoet aan de huidige eisen en die van de 
komende jaren. 
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WERKGROEP LUCHT EN GELUID  

   De nieuwe watermeter 

   Aarding gasleiding 

U kunt zich weer opgeven voor het laten 
maken van een warmtescan van uw huis met 
onze eigen infrarood camera. Dit wordt al 
weer het derde winterseizoen dat onze 
“energieambassadeurs” foto’s en  een 
schriftelijk verslag met isolatieadvies maken 
en bespreken. 
Er is nog een kleine wachtlijst maar als het 
langdurig koud weer wordt kunnen meerdere 
leden worden geholpen. 

Aanmelden bij de coördinator Rik Coumans, 
telefoon 06-41982266 of mail 
rik.coumans@online.nl.  
De kosten zijn slechts €30, inclusief verslag, 
isolatieadvies en gesprek. 

Op de ALV van 14 mei j.l. hebben wij de 
instelling van een nieuwe werkgroep “Lucht 
en Geluid” aangekondigd. In het verleden 
hebben wij aandacht besteed aan geluid ten 
tijde van het project A12/Salto, de aansluiting 
van Houten op de A12 middels de 
Rijsbruggerweg. Dat heeft geleid tot 
geluidreducerend asfalt op meerdere 
plaatsen. 

Inzake lucht is in het verleden gebleken dat 
met name langs de A12 en in het centrum van 
Bunnik sprake is van overschrijding van de 
normen voor stikstofoxiden (NO₂) en fijnstof 
(PM10). 

De werkgroep gaat zich allereerst bezig 
houden met de luchtkwaliteit in onze wijk. Bij 
voorstudie bleek dat op meerdere plaatsen in 
Nederland particuliere initiatieven op dit 
gebied ontwikkelt worden. In Zeist is de 
projectgroep SMAL (Samen Meten Aan 
Luchtkwaliteit) al ver gevorderd met het 
realiseren van een meetnet. Zij worden 
financieel ondersteunt door de gemeente 
Zeist en de provincie Utrecht en onderhouden 
kontakten met het KNMI en RIVM. Wij 
kunnen ons bij hen aansluiten en zodoende 
profiteren van hun technische en 
organisatorische voorsprong. 

Wij  voorzien  de installatie in onze wijk van 
ca. 5 meetstations en 2 gateways (ontvangst 
stations) en aansluiting bij de IT infrastructuur 
van SMAL-Zeist welke de gemeten gegevens 

VAN DE TECHNISCHE COMMISSIE 
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WARMTESCAN 

opslaat, verwerkt en visualiseert. Voor de 
benodigde financiën zullen wij een subsidie-
aanvraag indienen bij de gemeente Bunnik en 
samen met SMAL-Zeist bij de provincie 
Utrecht. 
METEN  IS WETEN. Het is de bedoeling om 
straks met de uitgewerkte meetgegevens bij 
de betrokken  overheden het nemen van 
maatregelen te bewerkstelligen. 
De werkgroep bestaat momenteel uit 5 per-
sonen, maar kan zeker nog enkele 
“deskundige” vrijwilligers gebruiken.  

Aanmeldingen bij de Technische Commissie. 
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Huiskamerbijeenkomsten over energiebesparing in de woning.  
Een Housewarming, maar dan met je eigen buren en wijk-genoten. Dat is de 
opzet van de ''huiskamerbijeenkomsten" die na de zomer van start zullen 
gaan in Bunnik. Met elkaar wisselen we ideeën uit over hoe we energie 
kunnen besparen door maatregelen in en om de woning. Uiteindelijk doel is 
natuurlijk om klimaatverandering tegen te gaan.  

Te beginnen bij ons eigen huis. 
Het is de bedoeling om tenminste één groep in de Kromme Rijn wijk te laten starten. De 
Energiegroep Bunnik zal de avond begeleiden en tevens technische kennis inbrengen waar dat 
nodig is. Het doel is om in kleine groepen van elkaar te horen waarom we energiebesparing 
belangrijk vinden, welke maatregelen we zelf al genomen hebben en welke problemen we daarbij 
tegen kwamen, wat we van plan zijn en wat nog een brug te ver is. We kunnen het hebben over: 
- Isolatie van gevels en muren; 
- Dubbelglas vervangen ja of nee ? 
- Wat kan ik leren uit een warmtescan van mijn woning? 
- Ventilatie: hoe houd ik het binnenklimaat gezond? 
- Kan ik mijn gasketel vervangen door een warmtepomp? 
- En: als er meerdere mensen zijn met dezelfde plannen, kunnen we misschien ook gezamenlijk 
een aanbieder uitzoeken en korting bedingen. 
Aanmelden  
Wilt u aan zo’n bijeenkomst in de Kromme Rijn wijk deelnemen, dan kunt u zich opgeven bij 
erikalsema@hotmail.nl  o.v.v. Huiskamer Energiegroep. Ook horen we het graag als u een keer in 
uw huis een groep buurtgenoten wilt ontvangen.  

De overheid stimuleert de verduurzaming van 
particuliere woningen middels subsidies en financieel 
aantrekkelijke leningen. Ook de gemeente Bunnik doet 
daar aan mee.  
Zie op: www.energiesubsidiewijzer.nl en tik Bunnik in. 
Voor Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) zie 
op:www.rvo.nl/subsidie-regelingen/investerings-
subsidie-duurzame-energie-isde.   

Voor een aantrekkelijke lening zie op:  www.energiebespaarlening.nl en www.svn.nl.  
De Energiebespaarlening voor woningisolatie en de aanschaf en installatie van zonnepanelen, 
warmtepomp en HR ketel met zonneboiler draagt een rente van 2,3 %(10 jaar) of 2,7 %(15 jaar). 
De aanvrager mag niet ouder zijn dan 75 jaar. Er zijn geen afsluitkosten, er kan boetevrij vervroegd 
worden afgelost en de rente is fiscaal aftrekbaar. 

Aanschaffers van zonnepanelen, ook diegenen die in 2011/2012 hebben 
meegedaan met de collectieve zonnepanelen actie van de wijkvereniging, 
Kunnen alsnog de betaalde BTW terugvragen bij de Belastingdienst. 
Zie op: www.milieucentraal.nl/btw-op-zonnepanelenterugvragen. 
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TERUGGAVE VAN BTW OP REEDS GEPLAATSTE ZONNEPANELEN  

INGEKOMEN STUK:  OPROEP VAN  DE ENERGIEGROEP BUNNIK  

UW HUIS VERDUURZAMEN, GELD LENEN VOOR ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN  
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OMWONENDEN IN BEROEP TEGEN PLAN RHIJNHAEGHE  
De afgelopen twee jaar heeft de wijkvereniging 
veel tijd en aandacht besteed aan dit bestem-
mingsplan. Zie ook het grote aantal artikelen 
op onze website en in De Bezem.  

De werkgroep Rhijnhaeghe, bestaande uit zeer 
betrokken leden van de wijkvereniging, heeft 
in die periode zeer veel informatie verzameld 
over het plan en heeft de hele procedure van 
nabij gevolgd.  Zij  is  daarbij gestuit op een 
groot aantal zaken die in strijd zijn met de wet, 
met door de gemeente opgestelde normen, 
met de eigen beleidsdoelstellingen en met uit-
gangspunten van behoorlijk bestuur. 

Op basis daarvan hebben 25 direct omwonen-
den het initiatief genomen om een beroeps-
procedure te starten tegen dit bestemmings-
plan. Zij hebben daarbij uiteraard inhoudelijke 
en morele steun ontvangen van de werkgroep 
Rhijnhaeghe.  
Een  ter  zake  deskundige  jurist  heeft  een 
beroepschrift opgesteld en op 8 augustus inge-
diend  bij  de Raad van State. Deze zal uiterlijk 
6 maanden daarna uitspraak doen.  
De wijkvereniging is als vereniging geen direct 
belanghebbende  en  heeft daarom niet ook 
beroep ingesteld.  

De onderwerpen die in het beroepschrift aan 
de orde komen zijn: 

De strijdigheid van het plan met het beleid 
van  de  gemeente,  in  het bijzonder met de 
beleidsdocumenten “Strategische Agenda” en 
“Visie op Wonen”.  

De  te  korte  afstand  tussen  de huidige 
bebouwing en de nieuw te bouwen woningen. 

De strijdigheid met het Welstandsadvies. 

De   strijdigheid   met  de  nota  Parkeer-
normen;  in   het  bijzonder de  onjuiste  uit-
voering van het parkeerdrukonderzoek in de
omgeving. 

De strijdigheid van het plan met Rijksbeleid 
op het gebied van Archeologie en ruimtelijke 
ordening. 

De onevenredige belangenafweging door 
de gemeenteraad; zo is er in het geheel niet 
aangetoond  dat  er  op   deze   locatie,  om 
redenen van volkshuisvestiging, minimaal 91 
woningen moeten worden gebouwd. 

Wij zullen de ontwikkelingen ten aanzien van 
dit beroepschrift volgen en hierover op onze 
website en in de Bezem berichten. 

HET BESTUUR ZOEKT EEN NIEUWE PENNINGMEESTER  

Onze penningmeester heeft te kennen gegeven het bestuur te gaan  
verlaten. Vanwege een functiewijziging bij zijn werkgever, is het voor 
hem bezwaarlijk om deel uit te blijven maken van ons bestuur.  
Wij betreuren dat maar hebben uiteraard begrip voor zijn situatie. 
Daarom roepen wij leden op zich te melden als kandidaat voor deze  
functie. Ook als u iemand kent die daar geschikt voor zou zijn, stellen wij 
op prijs indien u dit aan het bestuur zou melden. 
Kandidaten worden gevraagd dit per mail aan  
secretariskrommerijn@hotmail.nl  door te geven. 
Tijdens onze ledenvergadering in mei 2019 hopen wij de nieuwe penning-
meester te kunnen voordragen en vindt de formele overdracht plaats. 
 

HET BESTUUR ZOEKT EEN NIEUWE P ENNINGMEESTER 
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CURSUS REANIMATIE MET AED (II)  

Om  een AED openbaar toegankelijk te maken 
wordt hij soms in een afgesloten buitenkast 
opgehangen.  Daar kan dan niet iedereen bij 
(want dan zou hij zo gestolen worden), maar 
alleen mensen die burgerhulpverlener zijn en 
in een noodgeval opgeroepen worden via hart-
slagnu.nl 

In  onze wijk is zo’n AED beschikbaar aan de 
buitenzijde van het MFA en binnenkort komt 
er ook een beschikbaar in de Gildenring. 
Om als burgerhulpverlener te mogen handelen 
is een certificaat verplicht. Dit kan behaald 
worden door een korte cursus reanimatie te 
volgen.  (Trouwens, ook  om privé te kunnen 
reanimeren is zo’n cursus aan te bevelen.) 

In onze vorige Bezem stond een ingezonden 
brief  van  de heer van der Kraan van EHBO 
Bunnik  over  een  speciaal  voor  onze  wijk-
vereniging georganiseerde cursus reanimatie. 
Helaas heeft deze oproep geresulteerd in 
slechts een paar aanmeldingen. 

De EHBO heeft nog geprobeerd om voldoende 
mensen bij elkaar te krijgen door ook mensen 
van buiten de wijk de mogelijkheid te geven 
aan te sluiten. 
Sommige  mensen  die  eerder  hadden  aan-
gegeven deel te willen nemen reageerden ver-
volgens helaas niet op het voorstel voor data. 
Dit heeft de EHBO Bunnik helaas doen beslui-
ten om de cursus af te zeggen. 
De EHBO heeft twee personen die wel deel wil-
den  nemen  maar  niet  konden op de voor-
gestelde data, geadviseerd om contact op te 
nemen met de Hartstichting. 

Op de site van de Hartstichting (www.hart-
stichting.nl)  kunt  u  zich opgeven voor een 
cursus in Bunnik of de regio.  

De EHBO heeft veel bereidwilligheid getoond 
en veel tijd en aandacht besteed aan de ont-
wikkeling  van  deze  speciaal  voor  de Wijk-
vereniging opgezette cursus. Wij danken hen 
hartelijk voor alle inspanningen! 
 

Iedereen in Nederland kan en mag reanimatie toepassen en 
daarbij, indien voorhanden, een AED gebruiken.  
Dit kan levensreddend zijn voor onbekenden, maar natuur-
lijk ook voor familie en vrienden. In onze wijk is een aantal 
keren succesvol reanimatie toegepast.  
 

ZOMER 2018 
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PRIVACY STATEMENT VAN DE WIJKVERENIGING KROMME RIJN  

Toelichting 
Onlangs is Algemene Verordening Gegevens-
verwerking (AVG) van kracht geworden. Deze 
verordening heeft als doel de bescherming van 
de privacy. De impact ervan voor de wijkvere-
niging is beperkt van aard. 
Hieronder treft u een statement aan over de 
wijze waarop de wijkvereniging omgaat met de 
gegevens van de leden, waar zij over beschikt. 

Persoonsgegevens van leden waarover wij 
beschikken 
De wijkvereniging Kromme Rijn beschikt over 
de volgende gegevens van haar leden: 

Gegevens Beschikbaarheid 

Voorletters Van alle leden 

Achternaam Van alle leden 

Adres en postcode Van alle leden 

E-mailadres Van een beperkt 
aantal leden 

Telefoonnummer Van een beperkt 
aantal leden 

 

Het gebruik van deze gegevens 
Het bestuur van de wijkvereniging gebruikt 
deze gegevens  voor   de   volgende   leden-
activiteiten: 

- Voor het bezorgen van de Bezem 

- Voor het bezorgen van de contributie-
brief aan het begin van het jaar. 

- Voor het toesturen van een Nieuws-
brief, voor zover wij over een email-
adres van de leden beschikken. 

- Voor rechtstreekse communicatie tus-
sen het bestuur en de leden 

Indien leden zich afmelden voor het lidmaat-
schap  worden de gegevens uit het bestand 
verwijderd, en kunnen ook niet meer worden 
gebruikt door het bestuur. 

Het bestuur stelt deze gegevens niet ter be-
schikking aan derden, behalve indien leden 
daar uitdrukkelijke toestemming voor hebben 
gegeven. 

Beveiliging van de gegevens 
De gegevens van de leden zijn beveiligd via een 
inlogcode die alleen bij onze ledenadministra-
teur bekend is. 

Toestemming 
Het bestuur van de wijkvereniging gaat er van 
uit dat wij op deze wijze zorgvuldig omgaan 
met uw privacygegevens. 
In het geval u het hiermee, geheel of gedeelte-
lijk, niet eens bent, vragen wij u dit aan ons via 
de email te melden aan  
ledenadministratie@krommerijnwijk.nl 
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Eind juli / begin augustus hoorden we ‘s avonds en  
‘s nachts een doordringend geluid van een vogel.  
Wij vermoedden dat het een uil was vanwege het  
geluid van de “krijs” en de veer die wij aantroffen.   
Via Fb vernamen we dat het het geluid van  een jonge  
ransuil was. Zo weten de ouders waar eten te brengen.  
Er vloog er eentje telkens laag over het Grunoplantsoen. 
Elk jaar bivakkeert er daar een ransuil in het hoekje.   
Het was wel voor het eerst dat er gepiep gehoord werd. 
Het hield sommige mensen uit hun slaap, maar dat  
hadden ze er wel voor over.  

Ook werden er ransuilen en een bosuil gesignaleerd in 
de  omgeving van de Kennedylaan, de Marskramersbaan en 
bij de grote oude eiken aan het Eikenpad. 

Op 13 juli deelden wij op Fb de oproep van Erik Alsema: 

De (nieuwe) bomen langs de Marskramerbaan beginnen het moeilijk 
te krijgen. Adopteer de boom dicht bij je huis en geef hem hem af en 
toe een emmer water. 
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Op Facebook stond een bericht van de gemeente  
dat wij gedeeld hebben: 
Ben je van plan om binnenkort te snoeien in je tuin?  
Kijk dan ook naar de overhangende takken.  We krijgen regel-
matig berichten van mensen die hinder ondervinden van  
overhangende takken vanuit tuinen. Vooral mensen met een 
rollator, kinderwagen of rolstoel hebben hier last van.  

Inwoners zijn zelf verantwoordelijk voor de bomen en struiken 
in hun eigen tuin en het snoeien daarvan tot op de erfgrens. 
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  Aan het eind van het Eikenpad was in april een bloemenmengsel ingezaaid. 
Ondanks de droogte is er toch heel wat gegroeid. 
 

WAAROM HEET DE BEZEM DE BEZEM: 
In de allereerste Bezem van april 1974 vonden we dit bericht:  
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