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De eerste opleveringen… 
    3 april…..een vroege zondagochtend…. 
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ALGEM ENE INFORMATIE OP INT ERNET  

W IJK VER ENIGING KROMM E RIJN  B UNNIK 

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 
in 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 o.v.v. 
straat en huisnummer. 
 

De windwijzer met felrode lucht 's avonds 

nadat de Sahara-zandstorm voorbij was. 
Foto: Jenny van Denzel 

 

De Bezem is het informatiebulletin van de wijk-
vereniging Kromme Rijn.  De verantwoordelijkheid voor 
de inhoud berust bij het bestuur van de vereniging. 
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Website: www.krommerijnwijk.nl 

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

 

 

 

ABONNEM ENTEN  

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. 
 
 

Kopij en bijdragen voor De Bezem worden graag in 
ontvangst genomen door de redacteur wvdt@ziggo.nl  
 

KOPI J  

Wat een contrast in maart/april 

 

mailto:p.ckoning@freeler.nl
mailto:dekkertomc@me.com
mailto:bob.jansen01@kpnplanet.nl
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VAN DE VOORZITTER 

Nog maar een half jaar geleden hielden wij onze algemene leden-

vergadering voor het jaar 2020 en nu staat alweer de ledenvergadering 
2021 voor de deur. 

Na twee jaar van allerlei beperkingen kunnen wij de ledenvergadering 

weer op ons “normale” tijdstip in mei gaan houden. 
 

MAALTIJDMAATJE GROEIT SNEL 

Ook kunt u een kort verslag lezen van het ver-
kiezingsdebat dat wij, samen met de andere 
wijken, hebben georganiseerd. Een traditie 
die bijna niet doorging maar waarvan het toch 
goed was dat het plaatsvond. Dat bleek ook 
wel uit het grote aantal aanwezigen. 

Op  dit  moment vinden besprekingen plaats 
over de te vormen coalitie van partijen die de 
komende 4 jaar samen het bestuur van ge-
meente gaan vormen. Toch altijd weer een 
spannende tijd omdat die ook bepalend zijn 
voor de wethouders die we gaan krijgen. 

Het resultaat daarvan is bijvoorbeeld ook van 
belang voor de voortgang van de fietsroute 
langs de Traverse. Het laatste nieuws daar-
over kunt u ook in de Bezem lezen. 

Ik wens u weer veel leesplezier  
met deze Bezem. 

Piet Koning, 

 

Zoals al eerder gemeld wordt die gehouden 
op maandagavond 9 mei 2022 om 20.00 uur 
in Hotel Postillion. Na afweging van een aantal 
alternatieve locaties, hebben we voor dit jaar 
toch weer gekozen voor deze inmiddels ver-
trouwde locatie. 

In deze Bezem treft u de agenda, het jaarver-
slag en het financieel verslag over het jaar 
2021. We hopen daar weer een groot aantal 
van onze leden te kunnen ontmoeten. 

Naast de inmiddels gebruikelijke rubrieken 
van onze technische commissie en nieuwsfei-
ten in en om de wijk, kunt u in deze Bezem 
ook de uitslag van de gemeenteraadsverkie-
zingen lezen. Speciaal voor de leden is ook het 
resultaat van het enige stembureau in onze 
wijk vermeld. Ook is een vergelijking gemaakt 
met de vorige verkiezingen in 2018, waardoor 
een beeld ontstaat van de verschuivingen in 
stemgedrag van de wijkbewoners. 

Deze organisatie brengt met vrijwilligers warme maaltijden rond naar mensen die niet meer of 
tijdelijk niet meer zelf kunnen koken.  

De maaltijden worden op werkdagen tussen 16.30 uur en 17.30 uur rondgebracht. De maaltijden 
worden verzorgd door Maaltijdservice Krommerijnstreek uit Cothen. Ze worden bereid met voor-
namelijk verse ingrediënten en ingepakt in warmhoud dozen.  Dagelijks  kan  worden  gekozen  uit  
twee menu’s die altijd bestaan uit 3 gangen, soep, hoofdmaaltijd en een toetje. De kosten zijn € 
9,50 per maaltijd. U kunt zich hiervoor opgeven via de website www.maaltijdmaatjebunnik.nl  

In 2020 werden er 2210 maaltijden bezorgd en in 2021 al 4702. Ondanks de corona-beperkingen 
ging de bezorging gewoon door. Op  dit  moment  zijn totaal 12 chauffeurs beschikbaar. Een coör-
dinator regelt de inzet van de chauffeurs. Naast het bezorgen van een maaltijd heeft dit ook een 
sociaal doel. Soms is de chauffeur de enige die hij of zij spreekt op die dag. Ook vangen ze soms 
signalen op die ze eventueel kunnen  doorgeven aan het Centrum voor Elkaar (gemeente). Daar-
voor is speciaal een privacy protocol opgesteld waar de chauffeurs zich aan moeten houden.  

Als u dit een goed initiatief vindt en u wilt hieraan meewerken, dan kunt u zich opgeven als chauf-
feur bij info@maaltijdmaatjebunnik.nl, of bellen naar Henk van de Hoef telefoon: 030-6563125. 
Meer informatie kunt u vinden op de website: www.maaltijdmaatjebunnik.nl 

 
 

http://www.maaltijdmaatjebunnik.nl/
mailto:info@maaltijdmaatjebunnik.nl
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VISIE OP TRAVERSE HEEFT VOORRANG BOVEN FIETSROUTE  

Ongeveer een jaar geleden werd het plan voor de aanleg van een fiets-

straat langs de Traverse ter inzage gelegd. Tijdens een digitale  

informatieavond konden aanwonenden en andere belangstellenden 
 vragen hierover stellen. Daarna kon men gedurende 2 weken op- en aan-

merkingen over het plan doorgeven aan de provincie die het plan samen 

met de gemeente heeft gemaakt. 
 

Gelukkig heeft B&W toen besloten om de 
uitvoeringsovereenkomst met de provincie, 
die op 25 februari getekend zou worden, 
voorlopig niet te ondertekenen. In die over-
eenkomsten  zouden   afspraken   worden 
gemaakt over de aanleg van de fietsstraat 
overeenkomstig het Voorontwerp, waarop de 
wijkverenigingen nog veel kritiek hadden. 

Recent heeft de wethouder toegezegd dat er 
op korte termijn een budget beschikbaar zal 
worden gesteld voor het opstellen van een 
visie op de ombouw van de hele Traverse. 

Vanwege de verkiezingen, de vorming van een 
nieuwe coalitie en de benoeming van wet-
houders, kunnen er enige tijd geen besluiten 
worden genomen. 

Daarom hebben de wijkverenigingen het initi-
atief genomen om zelf een aanzet te geven 
voor het opstellen van een visie op de om-
bouw van de Traverse. 
De doelstellingen daarvoor zijn al meerdere 
keren in beleidsstukken geformuleerd, zodat 
daarmee rekening kan worden gehouden. 

We hopen toch binnenkort, in ieder geval 
ambtelijk, het overleg hierover met de ge-
meente weer te kunnen voortzetten. 

 

Daarvan hebben heel veel aanwonenden ge-
bruikt gemaakt. Ook hebben velen hun wijk-
verenigingen aangespoord om daarover met 
de gemeente in gesprek te gaan. 

Sinds die tijd heeft uw wijkvereniging zich in 
dit  plan verdiept en hebben wij samen met 
de andere wijkverenigingen in het dorp, de 
gemeente gevraagd met ons te overleggen 
over het plan. 

Naarmate dat overleg vorderde werd het voor 
ons steeds duidelijker dat vooral de verkeers-
veiligheid van de voorgestelde route sterk 
verbeterd zou moeten worden. In de vorige 
Bezem is daar uitgebreid op ingegaan. Ook 
zou beter gekeken moeten worden naar een 
alternatieve route, het Anton van Dampad. 

Tijdens de gesprekken bleek dat er weinig 
ruimte was voor wezenlijke verbeteringen van 
het plan. Wij hebben dit in een nota aan B&W 
en de gemeenteraad duidelijk gemaakt en 
geadviseerd om eerst een visie op te stellen 
voor de ombouw van de hele Traverse. Daarin 
kunnen de veiligheidsproblemen, parkeer- 
problemen en bereikbaarheidsproblemen 
integraal worden opgelost. Ook wordt dan 
duidelijk op welke manier de fietsvoorzienin-
gen daarin optimaal kunnen worden ingepast. 
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1. Opening en agendavaststelling 

2. Mededelingen 

3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 11 oktober 2021 
    (gepubliceerd in de Bezem van december 2021)  

4. Jaarverslag mei 2021 tot april 2022 

5. Financiën 

-  Financieel verslag 2021 

-  Verslag kascommissie 2021 

-  Decharge bestuur  

-  Benoeming kascontrolecommissie 2022  

-  Vaststellen begroting 2022 

- Vaststellen contributie  

6. Bestuursverkiezing 

- De heren Tom Dekker en Bob Jansen zijn volgens het rooster aftredend,  
maar herkiesbaar.  
(Tegen)-kandidaten kunnen op voorstel van vijf leden tot uiterlijk drie dagen 
voor de ledenvergadering van 9 mei 2022 bij de secretaris worden gemeld. 

 

7.  Rondvraag 

8.  Sluiting 

Met koffie, thee of een drankje 

 

Lezing Henk Blok Bunnik in vogelvlucht 

 

 

Vanaf 19.45 uur ontvangst met koffie en thee 

ALGEMENE LEDENVERGADERING WIJKVERENIGING KROMME RIJN  

MAANDAG 9 MEI 2022, 20.00 UUR IN HET POSTILLION HOTEL  

ONTVANGST  

PAUZE  

Het bestuur van Wijkvereniging Kromme Rijn nodigt u van harte uit  
voor de Algemene Ledenvergadering, die gehouden wordt op  
maandag 9 mei 2022 in het Postillion Hotel, Kosterijland 8 te Bunnik. 
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AGENDA 

PRESENTATIE  

Gezellige afsluiting 
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b. Rhijnhaeghe 
De bouw van Rhijnhaeghe is gestart en ver-
loopt voorspoedig. De eerste bewoners zijn in 
de zomer van 2021 in hun nieuwe woningen 
getrokken. 

De verplaatsing en herplaatsing van de beel-
den “de spelende kinderen” en “het ei” 
verloopt moeizaam. Er is veel discussie over 
de financiën en dit leidt niet tot resultaat. 

c. Fietspad door Eikenplantsoen 
De fietsroute door het Eikenplantsoen gaat 
door. Zo veel werd wel duidelijk uit de 
besluitvorming bij de gemeente. Het enige 
punt wat de aanleg nog kan tegenhouden is 
de aankoop door de gemeente van een 
benodigd stuk grond. Onderhandelingen met 
de grondeigenaar lopen nog steeds. Het 
concept-bestemmingsplan is al wel opgesteld 
en ter inzage gelegd.  

4. TECH NISCHE COMMISSIE  

a. Algemeen 
Er zijn weer vele individuele adviezen gegeven 
over lekkages, vloer- en gevelisolatie, zonne-
panelen, vervangen asbestdaken, verbou-
wingen, Kwaaitaal-vloeren (betonrot) etc. 
Ook  waren  er  weer   contacten   met   het 
cv-ketelonderhoudsbedrijf Installatiebedrijf 
Heuvelland. 

b. Warmtescan 
De energieambassadeurs van de werkgroep 
Warmtescan hebben ook dit jaar weinig 
warmtescans kunnen maken. 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 tus-
sen de buiten- en binnentemperatuur moet 
ongeveer 15 graden zijn en het mag niet 
regenen. Anders geeft het een verkeerd 
beeld. Er zijn slechts een handvol scans 
uitgevoerd.  

c. Werkgroep Lucht en Geluid 
c.1.   Geluid 
Recent is een rapport verschenen van het 
RIVM waarin wordt aangegeven dat het 
verschil tussen berekende geluidswaarden en 
gemeten geluidswaarden, gemiddeld 3 dB 

  JAARVERSLAG WIJKVERENIGING KROMME RIJN, MEI 2021 – APRIL 2022 

6 

     1.  ALGEMEEN 

Het afgelopen jaar kenmerkte zich wederom 
door Corona. De Algemene Ledenvergadering 
(ALV) kon gelukkig plaatsvinden in de maand 
oktober, maar vele andere activiteiten vielen 
stil of werden digitaal georganiseerd. 
Desalniettemin waren er de gebruikelijke 
zaken zoals ondersteuning van leden bij 
technische zaken, de bezoeken aan de 
gemeente en andere instanties, gesprekken 
met leveranciers zoals de c.v.- installateur, en 
het melden van nieuws via de Bezem. 

Door het vertrek van ons bestuurslid Anke ten 
Have kwamen de activiteiten op social media 
stil te liggen. Het werven van een bestuurslid 
met als takenpakket social media was tot nu 
toe niet succesvol. Het fietsverkeer door onze 
wijk en dan met name het Eikenpad gaf veel 
aanleiding tot discussies. 
De kwaliteit van lucht en geluid gaven 
aanleiding tot onderzoek. Gelukkig is het 
aantal werkgroepen toegenomen. In deze 
werkgroepen zijn steeds meer leden actief 
zodat de werkzaamheden verdeeld kunnen 
worden. 
Het ledenaantal is vastgesteld op 565 
betalende leden. 
 
     2.  ALGEMENE LEDENVERGADERING  

Op 11 oktober 2021 vond de ALV plaats. Een 
vergadering in mei kon vanwege de Corona 
maatregelen niet plaatsvinden. Het Postillion 
Hotel bood tegen betaling dit keer gele-
genheid. Het was goed maar ook even 
wennen om met zo veel mensen weer bij 
elkaar te zijn. 
Voor het verslag van de vergadering wordt 
verwezen naar de Bezem van december 2021. 
 
     3.  BELANGENBEH ARTIGING  

a. Fietsstraat langs Traverse 
Het bestuur heeft contact gehad met de 
gemeente over de plannen rond de fiets-
traverse op de Provincialeweg in Bunnik. 
Samen met andere wijkverenigingen in ons 
dorp trokken we op om alternatieven te 
onderzoeken en de veiligheid te verbeteren. 
Traditionele overleggen en bijeenkomsten 
konden helaas geen doorgang vinden. 
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bedraagt. Dit betreft berekeningen die door 
RWS jaarlijks worden uitgevoerd langs hun 
autosnelwegen, en metingen die het RIVM op 
dezelfde locaties heeft uitgevoerd. Dit verschil 
is in de loop van de jaren groter geworden. 
Dit rapport was aanleiding voor de fractie van 
P21 om hierover vragen te stellen aan het 
college van B&W. Zij vragen zich onder andere 
af waarom er ter hoogte van Bunnik geen 
metingen zijn uitgevoerd en vragen de 
gemeente dit alsnog te gaan doen. Dit grote 
verschil kan betekenen dat woningbouw langs 
de Schoudermantel, maar ook in het stations-
gebied, problematisch wordt. De vragen zijn 
nog niet beantwoord. De wijkvereniging heeft 
binnenkort een gesprek met het RIVM om 
nadere informatie op te vragen. 

c.2.  Lucht. 
Na de beëindiging van de fijnstof metingen 
door SMAL Bunnik zijn de vijf meetstations in 
onze wijk blijven functioneren. De data 
worden nog steeds verwerkt door SMAL Zeist 
en er zijn onderdelen van de meetstations 
vervangen. Besloten is dat deze nog weer een 
jaar operationeel blijven en de wijkvereniging 
alleen de geringe energiekosten voor haar 
rekening neemt. SMAL Zeist heeft tientallen 
meetstations in beheer en dekt met die in 
Bunnik een groter gebied.” 

d. Samenwerking Energie Coöperatie Bunnik. 
Onze leden kunnen met technische vragen 
altijd terecht bij onze Technische Commissie. 
Op het gebied van duurzaamheid en energie-
transitie is er een samenwerkingsafspraak 
met de Energie Coöperatie: 
Bij te specialistische vragen wordt door-
verwezen of advies gevraagd. 

5. COMMUNICATIE  
Door het vertrek van de vorige secretaris is 
een vacature ontstaan voor een bestuurslid 
communicatie en met name voor sociale 
media. Het is ons niet gelukt deze vacature te 
vervullen ondanks herhaalde oproepen in De 
Bezem.  
Het informatieblad De Bezem is weer 
driemaal verschenen. In de Bezem wordt 
achtergrondinformatie verstrekt. Uit de 
reacties maken wij op dat, naast de digitale 
informatie, er een blijvende behoefte is aan 
papieren informatie. 

Bunnik, april 2022 
Frans Peter Westers, secretaris 

 

     

Transitievisie warmte (TVW)  
gemeente Bunnik (4) 

In de vorige Bezem van december 2021 
hadden wij in samenwerking met de 
gemeente Bunnik en de Energie Cooperatie 
Bunnik een mededeling geplaatst over een 
mogelijk “ontzorgingsconcept”, een zoge-
naamde ESCO (Energy Service Company) voor 
onze Kromme Rijn wijk. Hierin werd gevraagd 
naar inwoners die interesse zouden hebben 
om deel te nemen aan in eerste instantie 
enkele verkennende gesprekken. De bedoe-
ling is om er  achter te komen wat de 
motivatie en de knelpunten zijn bij de aanpak 
van de verduurzaming van de woning. 

Helaas is op deze oproep nauwelijks 
gereageerd. Het is ons niet duidelijk of het 
onderwerp nog onvoldoende leeft bij onze 
leden of dat men er geen tijd voor kan 
vrijmaken.  
Onder de enkelen die wel reageerden was 
een ervaren marketingdeskundige welke ons 
inmiddels van zeer nuttige documenten heeft 
voorzien, waaronder een lijst met aandachts-
punten bij een wijkinventarisatie en een 
relevante marketing strategie voor een 
succesvol (innovatie)proces. 

U zult binnenkort meer vernemen over dit 
onderwerp en uiteraard kunnen geïn-
teresseerde leden zich nog steeds aanmelden 
(secretariskrommerijn@hotmail.com). 

 

VAN DE TECHNISCHE COMMISSIE 
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Gemeente mag de levering  
van aardgas straks afsluiten 

Vóór 2030 moeten 1,5 miljoen woningen van 
het aardgas worden afgesloten. Dit zal over 
geheel Nederland verspreid wijk voor wijk 
gebeuren. Thans ligt er bij de Tweede Kamer 
een wetsvoorstel waarbij gemeenten de 
bevoegdheid krijgen om woningen in een 
aangewezen wijk van het aardgas af te sluiten 
teneinde de warmtetransitie te bewerk-
stelligen. 
Het vroegere beginsel van woonlasten-
neutraliteit is niet langer gegarandeerd en het 
is te verwachten dat de woonlasten niet 
onaanzienlijk zullen stijgen.  
O.a. de Vereniging Eigen Huis heeft hier 
bezwaren tegen geuit. 

 

mailto:secretariskrommerijn@hotmail.com
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FINANCIEEL VERSLAG 2021 EN BEGROTING 2022 

De netto contributie inkomsten nemen licht toe. De communicatie is duurder uitgevallen. Dit 
houdt verband met een herdruk van de Bezem omdat een storende fout moest worden hersteld. 
Met de kosten van renovatie van onze website was in de begroting al rekening gehouden. 

De inkomsten uit warmtescans lopen terug. Eén van onze leden kreeg zijn bijdrage geretourneerd 
omdat hij geen rapportage had ontvangen. We ontvingen € 60,00 aan subsidie van de gemeente. 

De werkgroep Biodiversiteit functioneert niet meer onder de hoede van de wijkvereniging. 

De  AED  (Automatische  Externe  Defibrillator)  op  de Gildenring kost jaarlijks rondom de € 120,00 
aan  onderhoud.  Het  project  Samen  Meten  Aan  Luchtkwaliteit  (SMAL)   kostte   zoals  verwacht 
€ 100,00. 

Het bestuur heeft duidelijk meer uitgegeven dan begroot. Het feit dat de jaarvergadering door het 
Postillion Hotel ons in rekening is gebracht is daar debet aan. De inkomsten bij de post bestuur 
houden verband met het feit dat de vereniging de kosten van vergaderruimte voorschiet.  
Het gaat om vergaderingen met de andere wijkverenigingen van Bunnik over de voorgenomen 
reconstructie van de zogenoemde Traverse (Provincialeweg).  
 
 

Eerst worden de uitgaven en inkomsten van het jaar 2021 vergeleken met die van het jaar 2020 en 
de begroting van 2021. Alle uitgaven en inkomsten van de vereniging lopen via de bank.  
Het onderstaande overzicht is daarop gebaseerd. 
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Uitgaven en Inkomsten 

  Realisatie 2020 Begroting 2021 Realisatie 2021 

Post Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten 

Contributie € 75,00 € 4.270,00   € 4.300,00 € 7,50 € 4.337,50 

Communicatie € 2.445,24   € 3.600,00   € 3.896,35 € 10,00 

WarmteScans   € 240,00   € 60,00 € 60,00 € 90,00 

BioDiversiteit € 251,64           

AED € 118,60   € 120,00   € 120,74   

SMAL € 9.485,10   € 100,00   € 100,00   

Bestuur € 1.436,19 € 58,01 € 1.400,00   € 1.930,23 € 70,00 

Subtotaal € 13.811,77 € 4.568,01 € 5.220,00 € 4.360,00 € 6.114,82 € 4.507,50 

Overschot | Tekort   € 9.243,76   € 860,00   € 1.607,32 

Totaal € 13.811,77 € 13.811,77 € 5.220,00 € 5.220,00 € 6.114,82 € 6.114,82 
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VERSLAG VAN DE KASCOMMISSIE 2021 

De balans geeft aan hoe de vereniging 
er voor staat. Tevens laat de balans 
zien of de vereniging winst maakt of 
juist inteert op haar vermogen.  
Er is in 2021 een verlies geleden van 
bijna € 1.400,00.  
Hier volgt een toelichting per post.  
De post banktegoeden is de grootste. 
We zien een behoorlijke afname van  
dit tegoed. De post vordering houdt 
verband met het feit dat we nog geld 
tegoed hebben van andere wijk-
verenigingen in Bunnik. Hierboven is de  
samenwerking al aan de orde geweest.  
De algemene reserve is toegenomen 
met de winst van vorig jaar.  
De reserves AED en SMAL zijn minder 
geworden omdat die zijn belast met de 
jaarlijkse uitgaven voor de AED respec-
tievelijk de meetstations.  
Het verlies zal ten laste worden  
gebracht van de Algemene Reserve.  
 

Bunnik, 11 maart 2022 

De kascommissie heeft de boekhouding van de Wijkvereniging Kromme Rijn over het jaar 2021 
gecontroleerd en in orde bevonden. Zij is van mening dat de administratie zeer zorgvuldig is  
opgezet door de penningmeester. 
De kascommissie stelt het bestuur van de genoemde wijkvereniging voor de Rekening en de  
Balans over het 2021 goed te keuren en de ledenvergadering te verzoeken hiermee in te stemmen 
en zo de penningmeester en het bestuur te dechargeren.  

De kascommissie voor het jaar 2021: 

Huub Jentjens  w.g.    Marijke Otten  w.g. 
 

Bij de begroting valt de nieuwe post Ledenvergadering 
op. Reeds is opgemerkt dat het Postillion Hotel de huur 
van de ruimte en de consumpties voortaan in rekening 
brengt.  

Het tekort van € 320,00 wordt voor een groot deel  
gedekt door de reserves voor de posten AED en SMAL. 

Het bestuur stelt voor de contributie te handhaven op  
€ 7,50 per jaar.  
 

Balansen 

Moment Eind  2020 Eind 2021 

Post Activa Pasiva Activa Pasiva 

BankTegoeden € 26.800,41   € 25.193,09   

Vorderingen     € 20,00   

Kapitaal   € 12.368,12   € 12.368,12 

Algemene 
Reserve 

  € 11.775,66   € 12.135,60 

Reserve AED   € 1.781,79   € 1.661,05 

Reserve SMAL   € 514,90   € 414,90 

Subtotaal € 26.800,41 € 26.440,47 € 25.213,09 € 26.579,67 

Verlies | Winst   € 359,94 € 1.366,58   

Totaal € 26.800,41 € 26.800,41 € 26.579,67 € 26.579,67 

 

Begroting 2022 

Post Uitgaven Inkomsten 

Contributie   € 4.300,00 

Communicatie € 2.500,00   

AED € 120,00   

SMAL € 100,00   

Ledenvergadering € 900,00   

Bestuur € 1.000,00   

Subtotaal € 4.620,00 € 4.300,00 

Overschot | Tekort   € 320,00 

Totaal € 4.620,00 € 4.620,00 
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Eerst leek erop het dat er dit jaar vanwege corona geen debat tussen de 
lijsttrekkers kon worden georganiseerd. 

 aantal deelnemende partijen is toegenomen 
van 3 naar 4. Hoewel de verschillen tussen de 
partijen niet erg groot zijn, profileerden de 
partijen  zich  zo duidelijk mogelijk op hun 
eigen standpunten. 
De verschillen betroffen vooral het aantal en 
type te bouwen woningen in Odijk-West, de 
bouw van grote dan wel kleine windmolens.  

Men was het vooral met elkaar eens dat er 
meer aandacht moet worden besteed aan de  
participatie  van  de   inwoners   bij  de ver-
schillende  projecten.  Dit moet eerder en 
vanaf het begin moet duidelijk zijn waarover 
wel  en  waarover  niet ingesproken   kan 
worden. 
Het is natuurlijk niet mogelijk om na te gaan 
of en zo ja op welke manier dit debat de aan-
wezigen heeft beïnvloed in haar of zijn stem. 
Maar verhelderend was het debat zeker, en 
wat opviel was de vriendelijkheid tussen de 
lijsttrekkers.  
Dat belooft wat voor de coalitievorming. 
Bijgaand de uitslag van de verkiezingen in heel 
Bunnik en in onze wijk. 
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Maar toen op het laatste moment, door af-
schaffing van de coronamaatregelen dit toch 
mogelijk werd, is door de politieke partijen 
aan ons gevraagd om toch weer, net als 4 jaar 
geleden, een debat te organiseren. 
Binnen een week was dit geregeld dankzij de 
medewerking van de gemeente, Hotel Postil-
lion en natuurlijk de politieke partijen. 
De inhoudelijk voorbereiding bestond uit het 
lezen van de partijprogramma’s, het kiezen 
van de thema’s en het maken van stellingen 
waarover gediscussieerd zou worden. Ook de 
andere wijkverenigingen gaven hun ideeën 
over thema’s en stellingen. 
Ondanks de korte voorbereidingstijd was er 
een grote opkomst, ca. 70 aanwezigen, die 
een open en verduidelijkend debat hebben 
gezien tussen 4 nieuwe lijsttrekkers. 
Dat  waren  de  heer   van  Vulpen   (CDA), 
mevrouw Dekker (D66), de heer van den Berg 
(VVD) en de heer van Gulik (P21), die debat-
teerden onder leiding van Paul Bus en Made-
line Westers. 
En er was ook weer meer te kiezen want het 

TOCH NOG EEN VERKIEZINGSDEBAT  

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen in de Kromme Rijnwijk 
Op 14,15 en 16 maart konden we stemmen voor een nieuwe gemeenteraad. 
Hieronder ziet u de  resultaten  van  kiezers  die  in de Rijnzaal hebben gestemd en van de hele 
gemeente Bunnik.  Aangenomen mag worden dat de overgrote meerderheid van die kiezers in 
onze wijk wonen. Daarom geeft de uitslag van dat stembureau een representatief beeld van de 
verhoudingen tussen de partijen in onze wijk. 
Opvallend  is  dat  het aantal uitgebrachte stemmen in de Rijnzaal 24 % hoger is dan het totale 
aantal in 2018 dat toen in de Camminghaschool en het MFA hebben gestemd. Dit wordt veroor-
zaakt door het feit dat in de Rijnzaal ook maandag  en dinsdag al kon worden gestemd. Daardoor 
hebben daar toen ook bewoners uit andere wijken gestemd. Het totale aantal uitgebrachte stem-
men  in  de  hele  gemeente  is slechts met 3,6 % toegenomen, terwijl in de hele gemeente het 
opkomstpercentage hetzelfde was dan in 2018, namelijk 67%. 
 

Partij 2022 2018 

 Kromme 
Rijnwijk 

Gemeente 
Bunnik 

Aantal 
zetels 

Kromme 
Rijnwijk 

Gemeente 
Bunnik 

Aantal 
zetels 

aantal % aantal %  aantal % aantal %  

P21 1083 44,8 2928 36,5 6 957 49,3 3502 45,3 8 

CDA 451 18,7 2044 25,5 5 471 24,2 2247 29,0 5 

D66 507 21,0 1497 18,7 3      

VVD 374 15,5 1549 19,3 3      

Liberalen      515 26,5 1987 25,7 4 

Totaal 2415 100 8018 100 17 1943 100 7736 100 17 
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Uw dorp als bijzonder dorp in het Kromme Rijngebied?  

De Dorpscanon Kromme Rijn is een website die verhalen bevat over de lokale historie van  
de dorpen in deze streek, verteld door bewoners zelf. De ondertitel van deze website luidt daar-
om ook “Lokale geschiedenis, lokaal verteld”.  
Met de Dorpscanon willen wij de inwoners van de dorpen uitnodigen om zelf iets te schrijven 
over de historie van het dorp. Het verhaal stuurt u toe naar de redactie en het is vervolgens te 
lezen op de site Dorpscanon Kromme Rijn. Op deze manier kan het dorp het verhaal vertellen 
over hoe het vroeger was en waarom het zo geworden is als het nu is.  
Er zijn bijvoorbeeld in elk dorp in het Kromme Rijn gebied families die een verhaal kunnen  
vertellen over hoe zij hier generaties lang hebben gewoond. Ook u kunt meedoen.  

Samen met u maken wij het verhaal. Uw verhaal kan met een paar foto’s of film of geluids-
fragment geplaatst worden op de site de Dorpscanon van het Kromme Rijngebied.  

Inmiddels geeft de website www.dorpscanon-krommerijn.nl nu al een interessante bloemlezing  
van de geschiedenis uit de dorpen; het Castellum Fectio, De dorpsbakker Van Ettekoven,  
Smederijen op de Molenweg, “Beschryving” Dorpskerk Bunnik, een Stichtse burgeroorlog in  
Bunnik, De Prins te Vechten, Wijks verzet op de Vogelpoel, boerderij Runnenburg, ’t Goy en  
archeologische vondsten.  

Dit is een kleine greep aan verhalen onder Uitgelicht. Onder Dorpscanons vindt u zeven dorpen 
met ieder hun vensters/verhalen. Uit Bunnik, Werkhoven, Cothen, Houten, 't Goy, Tull en 't Waal, 
en Wijk bij Duurstede. De verwachting is dat meer dorpen zich zullen aansluiten.  

Deze mooie omgeving van het Kromme Rijngebied wordt mede hierdoor herkenbaar voor de 
nieuwkomers. Doe ook mee! Scan en schrijf mee!  

Contactpersoon: Meike de Vries Meike.a.devries@gmail.com 

 

 IN-EN-OM DE WIJK  

Eén van de leden van de Wijkvereniging Kromme Rijn is initiatiefnemer van  
de website 'Dorpscanon-krommerijn.nl'. U wordt in het onderstaand artikel uit-
genodigd om mee te schrijven. Uw redacteur van de Bezem heeft al toegezegd om 
te schrijven over het ontstaan van het Stationsgebied in Bunnik en te ondersteunen 
met een eigen gemaakte film, gemaakt in 2015.  
 

about:blank


 

De jaarvergadering  
is op maandag 9 mei om 20.00 uur. 

We worden weer gastvrij ontvangen. 

 
Gast aan Tafel lunchbijeenkomst 
woensdag 12:00 - 13:00 uur 
Op woensdag 30 maart was 
Mariska Reijmerink speciale gast 
aan tafel. Ze vertelde over hoe 
het is om anderstalig te zijn en 
het boek dat ze geschreven heeft 
met de titel Niet je moerstaal.  
Wekelijks in de Bibliotheek 
komen mensen samen voor een 
leuke onderbreking. Je kunt 
nieuwe mensen ontmoeten, 
luisteren en als je wilt, zelf iets 
vertellen. De Gast aan Tafel 
lunchbijeenkomst is iedere 
woensdag van 12:00 – 13:00 uur 
in de Bibliotheek In Bunnik.  
Neem zelf je eigen koffiekop 
mee. Dan hoeven we geen 
bekertjes meer te gebruiken en 
dat is beter voor het milieu. 
 

Kindercollege Striptekenen 
Speciaal voor kinderen van 7 - 12 jaar 
was er een gratis kindercollege op 
woensdag 30 maart in de Bibliotheek. 
Vervolg op het kindercollege was de 
workshop op zaterdag 2 april in de 
Kromme Haan in Bunnik in 
samenwerking met CultuurPlatform 
Bunnik. Maar liefst 27 kinderen 
verdeeld over twee groepen kregen 
handige tips en weetjes geleerd en 
gingen zelf aan de slag. 
De tentoonstelling van de 
striptekeningen van de kinderen is 
woensdag 6 april officieel geopend 
door wethouder Rensen. Daarna is de 
tentoonstelling een aantal weken te 
bezichtigen tijdens openingstijden van 
de Bibliotheek. 

NIEUWS 
B 

B 

Digitaal Café 
Dinsdag 10.00-11.30 uur 

Speel&Deelcafé 
Woensdag 10.00-11.30 uur 
Met voorleeskwartiertje 

Repaircafé 
Elke eerste zaterdag 
van de maand 
10.30-13.00 uur 
Zaterdag 7 mei: 
(tuin)gereedschap 
met messenslijper. 

Cafe Bunnik 
Elke eerste woensdag en derde vrijdag van de maand voor 
kinderen vanaf 10 jaar. 
Slijm maken, koekjes bakken en FIFA spelen en nog veel 
meer samen met Jongerenwerk De Schoudermantel. 

Huiskamer van Bunnik 
Dinsdag 13.30-15.30 uur 


