Algemene Beschouwingen Bilts Belang voorjaar 2010
Het gaat niet goed gaat met de gemeente De Bilt. Op de ranglijst met de andere Utrechtse
gemeenten staat De Bilt wat betreft het eigen vermogen per inwoner inmiddels op de één na
onderste plaats. In vergelijking met 2005 is dat vermogen zeven keer zo klein geworden. Toen
bekleedde De Bilt nog een mooie middenpositie. Als we kijken naar de lastendruk dan zijn wij
de op drie na duurste gemeente van de provincie geworden. In gewoon Nederlands gesproken:
we zijn bijna blut en de bevolking gaat gebukt onder torenhoge lasten. Het schip is zinkend, de
bevolking zit gevangen in het onderruim, terwijl het college op het bovendek nog feest denkt te
kunnen vieren.
Bilts Belang vindt het namelijk ronduit ongepast, dat er voor honderdduizenden euro’s een
feestje gevierd gaat worden, terwijl De Bilt tegelijkertijd miljoenen moet gaan bezuinigen.
Ontegenzeggelijk zullen de burgers dat linksom of rechtsom in hun portemonnee voelen. We
hebben ons geërgerd aan de manipulatie van de datum waarop de gemeente De Bilt ontstaan
zou zijn. Het heeft er alle schijn van, dat vlak vóór de volgende gemeenteraadsverkiezingen, het
huidige college, en natuurlijk in het spoor daarvan de huidige collegepartijen, zich nog eens
extra in de kijker willen spelen. Pure propaganda op kosten van de gemeenschap en daarvoor
wordt zelfs de geschiedenis gemanipuleerd. Wij zien geen enkele aanleiding om de datum van
14 maart 1122, de datum waarop “Keizerin Mathilde het nieuwe klooster het eeuwigdurend
bezit over het gehele moerasgebied Oostbroek en het aangrenzende veengebied, met de
rechtsmacht hierover alsmede het recht van heffing van cijnsen en tienden schonk”, niet als de
officiële stichtingsdatum van de voorloper van de gemeente De Bilt te zien. Wij zullen dan ook
een motie indienen om geen geld meer te reserveren voor dit exclusieve feestje van de
collegepartijen. De € 50.000 die al gereserveerd is kunnen we dan gebruiken om de vrije
reserve weer wat op peil te brengen.
Economische Zaken is nog steeds een achtergesteld kindje in de gemeente De Bilt. Het
winkelcentrum op het Maertensplein staat onder druk. Voor de revitalisering van de
Industrieweg in Maartensdijk zijn al in 2005 de eerste plannen gemaakt. Ook hier duurt het
allemaal veel te lang. En laten we eerlijk zijn: kijk eens naar de echte toeristenplaatsen om te
zien hoe je toerisme moet promoten. In iedere kern van enige omvang vind je daar een
volwaardig VVV kantoor. Wij zijn bang, dat het plan om van het toerisme in de gemeente De Bilt
een volwassen bedrijfstak te gaan maken, op deze manier een doodgeboren kindje gaat
worden.
Ons hebben zeer verontrustende berichten bereikt over de plannen rond de Leijenseweg.
Megalomane plannen voor de verkeersafwikkeling in dat gebied, waarvoor zelfs een aantal
mooie dertigerjaren woningen opgeofferd dreigt te gaan worden. Wij vragen ons af waarom de
ontsluiting van de nieuwbouw op het Inventumterrein en de Anne Franklaan niet gewoon langs
de rand van dat terrein rechtstreeks op de Tweede Brandenburgerweg kan plaatsvinden.
Ook de herontwikkeling van het centrumgebied Bilthoven gaat wat ons betreft veel te langzaam.
Het lijkt wel of niemand zich realiseert, dat een winkelcentrum iedere 20 jaar op de schop moet
gaan, wil het zijn positie ten opzichte van concurrerende centra vasthouden. De trage
besluitvorming heeft in elk geval tot voordeel gehad, dat we inmiddels één cyclus hebben
kunnen overslaan.

Wij zijn het niet eens met de voorkeur die dit college uitspreekt voor de aanwijzing van nieuwe
woningbouwlocaties. Inmiddels zijn of dreigen alle open ruimten ten zuiden van de spoorlijn in
De Bilt/Bilthoven vol geplempt te worden met steen. In het hele gebied rond de Melkweg blijft al
bijna geen groen speelveld meer over. De ontwikkelingen en uiteraard het hevige verzet van de
inwoners rond het terrein van het Witte Dorpshuis staan ons nog vers in het geheugen gegrift.
Als klap op de vuurpijl denkt het college ook rond de Talinglaan nog de laatste groene ruimtes
op te kunnen vullen. En ook de Schapenweide bij het RIVM-terrein zal niet aan verstening
kunnen ontsnappen. Van de drie opties die er zijn om extra woningen voor de vele
woningzoekenden te bouwen, kiest de gemeente De Bilt ons inziens de slechtste: wij bouwen
bijvoorbeeld liever wat hoger om daarmee wat groene ruimtes te sparen, maar onze eerste
voorkeur gaat uit naar het bouwen aan de rand van de bestaande bebouwing. Wij zijn van
mening, dat een vierkante meter groen binnen de bebouwde kom vele malen meer waard is
dan dezelfde vierkante meter in het open veld, al is dat buiten de rode contouren. En als er dan
gebouwd moet worden - en wij vinden, dat dat moet gebeuren, zolang er zo’n groot tekort aan
geschikte woningen is - dan willen wij de laatste open en groene ruimtes binnen de bebouwde
kom sparen ten koste van de groene ruimtes erbuiten. Wij zullen dan ook een motie indienen
om in de gemeente De Bilt niet nog meer open en groene ruimtes binnen de bebouwing aan te
tasten, dus om zoveel mogelijk te stoppen met bouwen op die laatste ruimtes tussen de
bestaande bebouwing, maar bij voorkeur buiten de bestaande bebouwing. De gemeente De Bilt
dreigt zijn kenmerkende groene karakter anders snel te verliezen.
Wij denken ook dat € 90.000 voor het Waadpad echt teveel van het goede is en willen het veel
goedkoper afwerken. Natuur hoeft niet veel geld te kosten. De gemeente De Bilt kan zich een
dergelijke luxe echt niet meer veroorloven. Wij zullen hierover ook een motie indienen, maar
verwachten eigenlijk, dat het college dit onzinnige plan vrijwillig in de prullenbak gooit.
De opmerking rond de nieuwbouw van de Nijenpoort: "De gedachte daarbij was, dat de kosten
hiervan bestreden zullen worden uit de opbrengst van ....." prikkelde ons. Niet dat we het niet
eens zouden zijn met deze nieuwbouw. In tegendeel. Maar wel dat dit het zoveelste plan is,
waarvoor de kosten bestreden worden uit een daaropvolgend project. Bilts Belang herinnert
zich, dat de kosten voor de aanleg in 1996 van het sportpark Weltevreden nog betaald moeten
worden uit de winst(!) die behaald zou worden met Larenstein en met het bouwproject op
voormalig sportpark Brandenburg. Dit college heeft al de gemakkelijkste weg gekozen om daar
maar helemaal van af te zien. Verder staan nog open: de rekeningen voor de Julianaschool, te
voldoen uit het appartementengebouw ernaast aan de zijde van de Kwinkelier, voor de
Theresiaschool, te voldoen uit het appartementengebouw aan de andere kant van de kerk, voor
de sporthal bij de Werkplaats, te voldoen uit de winst die behaald zou worden bij de
ontwikkeling van de Kwinkelier en ten slotte moet er nog 2,5 tot 3,8 miljoen verdiend worden
t.g.v. het “terug aan de natuur geven” van Beukestein. En waarschijnlijk is deze opsomming nog
niet eens uitputtend. De gemeente komt hier kennelijk mee weg, maar gewone burgers noemen
dit: "Op de pof leven".
Bilts Belang ziet de toekomst van De Bilt onder dit college somber in. Een college dat uit puur
eigenbelang de grote winnaar van de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen buiten de deur
houdt, verdient het vertrouwen niet van de burgers. Zolang dit college hier zit, zullen wij het in
het belang van de Biltse bevolking kritisch op de voet blijven volgen.
Fractie Bilts Belang.

