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A. Uitgangspunten
De lokale democratie
Democratie wil zeggen dat alle burgers aan de politieke besluitvorming kunnen deelnemen. Dat kan via de
volksvertegenwoordigers in de Gemeenteraad, maar ook door zelf te participeren in de politieke
besluitvorming. Bilts Belang biedt daarvoor alle bewonersorganisaties en burgers een platform in de
Gemeenteraad, waarbij Bilts Belang zich sterk maakt om overwegende bezwaren van minderheden mee te
wegen in de gemeentelijke besluitvorming.
Vrijheid van meningsuiting
De vrijheid van meningsuiting is een recht van burgers om hun overtuigingen kenbaar te maken, zonder
sancties te hoeven vrezen. Het Nederlandse strafrecht richt zich tegen het aanzetten tot haat, belediging van
gezagsdragers en het verspreiden van leugens. Bilts Belang accepteert geen taboes in de vrijheid van
meningsuiting, maar wil hoffelijkheid en goede smaak in de onderlinge omgang graag stimuleren.

Het Nederlandse politieke systeem verkeert heden in een crisis, ook op het lokale niveau in de Bilt. Meer
dan 20 % van de kiezers heeft geen vertrouwen meer in de traditionele landelijke politieke partijen.
Hoewel iedereen in de gemeenteraad ziet dat twee van de drie taken - de kaderscheppende taak en de
controlerende taak van de gemeenteraad naar B&W - door de gemeenteraad volstrekt onvoldoende
worden verricht, doen de vele vertegenwoordigers van politieke partijen alsof er niets aan de hand is. In
het boek ‘Niemand regeert’ schetst de correspondent Mark Chavannes een ontluisterend beeld van de
Nederlandse politiek. De kredietcrisis en de val van grote bedrijven hebben laten zien dat de politieke en
economische elite van ons land sterk verweven zijn. Het omvallen van banken, DSB, Meavita en tal van
andere voorbeelden tonen aan hoe achter de schermen baantjes zijn verdeeld en Raden van Toezicht
hebben gefaald in het tijdig beoordelen van de bestuurskwaliteit. De leden van landelijke politieke
partijen vertegenwoordigen nog geen 2 % van de Nederlandse bevolking, terwijl zij alle politieke baantjes
onderling verdelen, van burgemeesters tot ministers en in tal van internationale organisaties.
Ook in De Bilt komen wij deze situatie tegen. Met dat verschil, dat hier vooral veel ‘externe deskundigen’
regeren als goed betaalde, niet gekozen bestuurders van buitenaf, omdat zij door B&W vaak
onvoldoende worden aangestuurd. Bij vrijwel elk ruimtelijk vraagstuk wordt een externe projectleider
aangesteld, die, zoals bij Larenstein, lange tijd op onze begroting staat.
De start van dit College was illustratief voor de samenstelling van ons bestuursteam. De wethouder van
de VVD presteerde het om als voorzitter van zijn partij bij de vorige verkiezingen een ander schriftelijk de
wethoudersplaats toe te zeggen, om vervolgens na de verkiezingen zelf op deze plek te gaan zitten.
Van een andere wethouder heeft de raad nog niet eens een CV mogen inzien. Ironisch genoeg stond er
op het Collegeprogramma van 2006 ‘het zichtbaar werken aan vertrouwen’.
Onze lokale situatie doet denken aan het verhaal van ‘De kleren van de keizer’ waarin iedereen doet
alsof de keizer mooie kleren aan heeft, maar niemand durft te zeggen dat de keizer naakt is. Op geen
enkele manier wordt aan het eind van deze periode van het College van B&W een objectieve evaluatie
georganiseerd van wat wel en niet bereikt is. Liever worden successen geclaimd, waarvan de burger niet
kan beoordelen wat daarvan waar of niet waar is. Het gebrek aan besluitvaardigheid en bestuurlijke
moed vertaalt zich naar vele nota’s en dossiers, die vaak met grote vertraging worden uitgevoerd.
Elke verbetering begint met de open en eerlijke vraag, wat goed en minder goed gaat….
Wij zullen vanuit Bilts Belang graag de handschoen opnemen!
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B. Speerpunten programma
I.

De schatbewaarder staat centraal

Een aantal schatten binnen onze gemeente is verwaarloosd, niet tijdig beschermd of wordt bedreigd.
Voorbeelden daarvan zijn: de Biltse Duinen, het dorpsgezicht De Bilt en de Kwinkelier. De biodiversiteit
wordt aangetast door toenemend verkeer, verstedelijking en agrarische monoculturen. Veel organisaties zijn
op dit terrein actief. Deze burgerinitiatieven verdienen onze politieke steun.
Zorg voor monumenten moet ruimer omschreven worden dan nu in De Bilt gebeurt. Landschappen,
plantengemeenschappen, zeldzame dieren, oude bomen, waterwegen en plassen, parken, landgoederen,
oude boerderijen, karakteristieke panden, kerken en molens. Zij vormen ons erfgoed, dat beter en preciezer
omschreven moet worden en niet nodeloos mag worden opgeofferd.

II.

De burger centraal: burgerparticipatie en communicatie met de burgers

De gemeente slaagt er onvoldoende in om de burgers in de besluitvorming te betrekken en voldoende
rekening te houden met de wensen van de burgers. De informatie naar de burgers, evenals de peiling van
meningen onder burgers over voorgenomen besluiten, komt veelal te laat, is gebrekkig of komt in het geheel
niet. De gemeenteraad staat op te grote afstand van de burgers. Bilts Belang is een voorstander van de
invoering van een burgerpanel, waarmee voor belangrijke besluiten burgers en bedrijven op een a-selecte
wijze worden betrokken bij het bestuur. Daarmee krijgt de inbreng van burgers een steviger en meer
continue basis. Ook wil Bilts Belang dat de dorps- en wijkraden gekozen worden waardoor de
volksvertegenwoordiging dichter bij de mensen wordt gebracht.

III.

Beter bestuur, behoorlijk bestuur en bestuurlijke vernieuwing

Het bevorderen van een duurzame samenleving, het bewaken van een groene woonomgeving en een hoog
niveau van de kwaliteit van het leefklimaat vragen om een slagvaardig bestuur. Het gemeentebestuur is er
de afgelopen jaren niet in geslaagd om voldoende slagkracht en doortastendheid te realiseren. Vele dossiers
worden slechts met grote vertraging uitgevoerd. Een belangrijke oorzaak van het tekort aan slagvaardigheid
in het bestuur is het gebrekkige samenspel van de gemeenteraad, het college van B&W en het ambtelijk
apparaat. Voorts wil Bilts Belang een code invoeren voor ‘behoorlijk bestuur’: Algemene Beginselen van
Behoorlijk Bestuur (ABBB)

IV.

Duurzaamheidsbeleid

Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van
toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen, aldus de definitie van
de VN-commissie Brundtland uit 1987.De ongebreidelde consumptiemaatschappij en het daarmee gepaard
gaande gebruik van fossiele grondstoffen is een bedreiging voor het leven op aarde. Het is nodig dat
duurzaam gebruik van energie met kracht wordt doorgevoerd. De gemeente kan daarin een voorbeeldfunctie
vervullen. In het ambitiedocument van de gemeente voor het jaar 2030 staat duurzaamheid niet centraal.
Het duurzaamheidscenario is bij de gemeente een marginaal beleidsterrein.

V.

Economisch beleid

De economische crisis gaat veel dieper dan de meeste burgers en overheden zich bewust zijn. Ons bestuur
heeft de te verwachten bezuinigingen vanaf 2011 nog niet in kaart gebracht. Helaas dreigt een belangrijk
deel van onze werkgelegenheid verloren te gaan. Het vertrek van Inventum en het mogelijke vertrek van het
Planbureau voor de Leefomgeving en het RIVM zijn daarvan voorbeelden. Ook het adviesbureau
Zorgconsult is uit de gemeente weggevallen. De jarenlange verwaarlozing van de Kwinkelier moet snel
worden beëindigd. Al bij het vorige College, vier jaar geleden, was het groene licht gegeven voor de
renovatie van winkelcentrum de Kwinkelier. In vier jaar tijd is niet meer bereikt dan het maken van plannen.
De besluitvorming over de bunker op het bedrijventerrein Larenstein heeft onvoldoende opengestaan voor
het creatief vormgeven van bedrijfsterreinen, óók terwille van het bedrijfsleven. Om het economisch
draagvlak voor de verschillende kernen te versterken zou een beperkte uitbreiding van de rode contouren
nader moeten worden onderzocht.

VI.

Voorzieningen: handhaven van een goed niveau?

In het algemeen heeft de gemeente De Bilt een goed niveau van voorzieningen. Op een aantal beleidsterreinen kunnen de voorzieningen worden verbeterd. De verminderde inkomsten voor de gemeentebegroting vanaf 2011 zullen ons echter tot nieuwe keuzen dwingen.
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C. Programmapunten
1.

Bestuurlijke aangelegenheden

Het gaat hierbij om de relatie tussen burgers, politiek en bestuur.
In het kader van wijkgericht werken wil Bilts Belang een verdere decentralisatie van het gemeentelijk
apparaat voor diensten naar de tien wijken of dorpskernen. Wij beschikken in De Bilt over hoog opgeleide
mensen, van wie de kennis in het besturen van de gemeente onvoldoende gebruikt wordt.
Een gemeentelijke begroting, waarin voor iedere wijk een duidelijk budget is opgenomen.
Burgers moeten tijdig, continu en volledig worden geïnformeerd tijdens een participatieproces.
Reacties van burgers en belangengroepen moeten bij elk besluit goed worden geïnventariseerd.
Een beleid voor gegarandeerde basisvoorzieningen voor kleine kernen, zoals een dorpshuis, een
basisschool en een sportvereniging en een (rijdende) winkel(s) voor levensmiddelen en een goed
toegankelijke gezondheidszorg.
Het serieus betrekken van burgeradviesraden en wijkraden bij het gemeentelijk beleid.
Het organiseren van verkiezingen voor dorps- en wijkraden.

2.

Gemeentelijke dienstverlening

Dit beleid richt zich op de dienstverlening van de gemeente aan de inwoners van onze gemeente.
Een betere interne communicatie vanuit het management naar het gemeentelijk personeel.
Een kritische beoordeling van verdere reorganisaties. De ambtelijke organisatie moet zich positief kunnen
ontwikkelen zonder een voortdurende bedreiging van reorganisaties.
Het beperken van inhuur derden.
Het aantrekkelijker maken van de gemeente als werkgever voor nieuw aan te trekken personeel.
Verdere ontwikkeling van digitale dienstverlening.

3.

Openbare veiligheid

De openbare veiligheid heeft tot doel een zodanig beleid te voeren dat de inwoners van de gemeente
De Bilt veilig zijn en zich veilig voelen.
Het strikt handhaven van de wet en regelgeving met betrekking tot de openbare veiligheid.
Het bestrijden van jeugd vandalisme.
Hanteren van de veiligheidsmonitor per wijk en buurt.
Ondersteuning van politie en buitengewoon opsporingsambtenaar (boa’s).
Cameratoezicht invoeren op plaatsen waar de veiligheid van burgers wordt bedreigd.
Betere handhaving.

4.

Economische zaken en ondernemers

Het versterken van de economische infrastructuur teneinde ruimte te maken voor ondernemerschap
en ontwikkeling van werkgelegenheid.
Een krachtige vernieuwing en uitvoering van de nota economisch beleid 2020 en inpassing in een
structuurvisie (die al lange tijd op zich laat wachten) en een realistische toekomstvisie.
Een behoefteonderzoek naar bedrijfsruimten op bedrijfsterreinen in verband met de economische crisis en
de vertaling daarvan naar de verschillende bedrijfsterreinen. Het aantrekkelijker maken van bedrijfsterreinen.
Een werkgelegenheidsbeleid in de gemeente, dat uitgaat van het behoud van werk in de gemeente en
promotie van De Bilt als een aantrekkelijke vestigingsplaats voor dienstverlenende bedrijven.
Distributie Planologisch Onderzoek naar behoeften aan winkelvoorzieningen om het economisch draagvlak
voor de Kwinkelier, het Vinkenplein, de Hessenweg, het Maartensplein en kleinere centra te monitoren.
Kritische beoordeling van standplaatsen voor kramen die concurrentievervalsend werken.
Meer ruimte voor ondernemers voor kantoor aan huis en thuiswerken. Aantrekkelijkheid van bedrijfsterreinen
stimuleren.
Een ruimtelijk plan voor woningbouw en bedrijven als RIVM gaat verhuizen.
Het verruimen van de mogelijkheden van agrarische ondernemers om bijverdiensten te genereren.
Het ondersteunen van agrarisch ondernemers om veeteelt in het agrarisch gebied te handhaven.
Snel invoeren van een glasvezel netwerk voor telecom- en multimediatoepassingen voor burgers en
bedrijven.
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5.

Verkeer en bereikbaarheid

Het verantwoord en veiliger maken van het personen- en goederenverkeer, de aanleg van
infrastructuur en te reguleren verkeers- en vervoersstromen.
Een integraal verkeersplan voor de hele gemeente. Het up-to-date maken van het verkeerscirculatieplan.
Een gemeentelijk plan voor het bevorderen van het openbaar vervoer.
De infrastructuur van fietspaden tussen de verschillende wijken en dorpen verbeteren.
Inventarisatie van mogelijkheden om nadelige milieueffecten van de verbreding van de A27 tegen te gaan.
Een solide financiering van het onderhoud van de wegen en de bezuinigingen op het onderhoud van wegen
ongedaan maken.
Betere coördinatie van wegwerkzaamheden (onderhoud wegen, riolering, waterleiding e.d.).
Haalbaarheidsonderzoek voor een randweg ten westen van Bilthoven en De Bilt.
Een effectief plan voor de ontsluiting van de wijk De Leijen.

6.

Ruimtelijke ordening

Het in stand houden en waar mogelijk bevorderen van de ruimtelijke kwaliteit.
Het (eindelijk) opstellen van een structuurvisie.
Het met kracht doorvoeren van het centrumplan Bilthoven en de plannen voor de Kwinkelier, het Emmaplein
en het Vinkenplein.
Het effectiever betrekken van bewonersgroepen door een burgerpanel bij ruimtelijke besluiten.
Een krachtiger uitvoering van grote projecten, zoals Larenstein, Brandenburg en Melkweg.
Vernieuwen van de nota vitaal platteland.

7.

Volkshuisvesting

Het zorgen voor een optimale woonsituatie voor alle inwoners en voor woningzoekenden.
Meer woningen voor starters op de woningmarkt, jongeren, jonge gezinnen en alleenstaanden, zowel in de
sociale sector als in de vrije sector.
Experimenten met maatregelen om eigen woningbezit onder starters mogelijk te maken.
Het beperkt oprekken van de rode contouren voor opvang van overloop in de zes kernen.
Uitbreiding woningvoorraad van ca 18.200 met 2000 woningen in 2015.
Het zoeken naar geschikte woningbouwlocaties en onderzoek naar de wenselijkheid de rode contouren in
bescheiden mate uit te breiden.
Het promoten van De Bilt als een zeer aantrekkelijke woonplaats in het midden van ons land.

8.

Beheer openbare ruimte

Beheer en onderhoud van de gehele infrastructuur van de openbare ruimte.
Een beter onderhoud van de groenvoorzieningen, in samenwerking met bewonersgroepen.
Het wekelijks schoonhouden van de openbare ruimte en het verwijderen van zwerfvuil.
Bestrijden of reguleren van graffiti, wild plakken en hondenpoep.
Beheerplannen voor waardevolle landschapselementen zoals Bos Voordaan, Bos de Leijen en Heidepark.
Beter onderhoud speelvoorzieningen.
Effectieve onkruidbestrijding in samenwerking met burgergroepen.

9.

Milieu en Duurzaamheid

In standhouden en verder verbeteren van een veilige en gezonde woon- en werkomgeving met een zo
laag mogelijke belasting van het milieu.
Duurzaamheid als speerpunt voor het gemeentelijk beleid.
Het monitoren van de kwaliteit van de diverse groenvoorzieningen om achteruitgang tijdig te signaleren en
ook tijdig maatregelen te nemen.
Het opstellen van verschillende kaarten van ‘schatten’ van De Bilt.
Het vertalen van het onderhoud van deze schatten naar een investeringsprogramma.
Een uitgekiend investeringsprogramma voor duurzame gemeentelijke investeringen.
Een informatie-, advies- en actiecentrum ingericht voor duurzaamheidinitiatieven voor ondersteuning van
mensen en organisaties, voor woningbouw, huurders, eigenwoningbezitters, bedrijven en instellingen.
www.biltsbelang.nl
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Een nulmeting voor de gemeente, nonprofitinstellingen, bedrijven, particulieren en huurders met als doel de
uitgangssituatie voor een duurzaamheidsbeleid duidelijk maken om te vergelijken met de gewenste situatie
en de gewenste tussenstappen.
Het toepassen van monitoren voor het meten van energieverbruik en CO2-uitstoot.
Naleven van het protocol van Kyoto. Bilts Belang vertaalt dat naar 3% per jaar: reductie van CO2-uitstoot die
binnen de grenzen van de gemeente wordt veroorzaakt, 3% energiebesparing en 3% toename in het gebruik
van duurzame energie.
Monitoring en effectrapportage van milieuverontreiniging van de A27 en provinciale wegen.

Toelichting: Tijdens een klimaatconferentie in Kyoto (1997) beloofden onder meer alle EU-lidstaten om in de periode 20082012 de uitstoot van broeikasgassen met 8 procent terug te hebben gebracht ten opzichte van 1990. Een toenemend gebruik van
fossiele brandstoffen leidt tot een steeds grotere uitstoot van kooldioxide (CO 2), het belangrijkste 'broeikasgas'. Dergelijke gassen
houden door de aarde weerkaatste warmtestraling van de zon vast in de atmosfeer.

10.

Watertaken

De zorg van de gemeente voor watertaken.
Het bevorderen van een reorganisatie van waterschappen, zodat één waterschap het beheer heeft over de
hele gemeente.
Waterschappen en provincies samenvoegen tot nieuwe bestuurseenheden.
Verdere integratie stimuleren van het waterleidingbedrijf en de waterschappen.
Toetsing van maatregelen voor wateroverlast tijdens hevige regenbuien.

11.

Onderwijs

De zorg voor onderwijs huisvesting, het stimuleren van beleid voor lokaal achterstandsonderwijs en
het toezicht op het openbaar onderwijs.
Het handhaven van de bestaande goede onderwijsvoorzieningen in het kader van het integraal
huisvestingsplan onderwijs.

12.

Jeugd en jongeren

Een resultaatgericht en integraal jeugdbeleid waarbij het kind centraal staat.
Het creëren van voldoende speelvoorzieningen voor jeugd en jongeren op basis van een kengetal per aantal
inwoners in een wijk.
Het bestrijden van het vandalisme door jongeren.
Voldoende middelen voor de jeugdgezondheidszorg en gezondheidsvoorlichting op scholen.
Het bevorderen van woningbouw voor jongeren en jonge gezinnen.

13.

Zorg en maatschappelijke ondersteuning

Zorg voor ouderen en gehandicapten en culturele minderheden. Samenlevingsopbouw en welzijn.
Het beleid voor maatschappelijke ondersteuning (WMO) op lokaal niveau verder ontwikkelen.
Voldoende huishoudelijke zorg vanuit Thuiszorg voor mensen met een indicatie.
Voldoende woon-zorg-centra voor het toenemend aantal ouderen. Bestrijden van wachtlijsten.
Toetsen, evalueren en mogelijke verder ontwikkelen van het proefproject MENS, integrale wijkgerichte
gezondheidszorg.
Vernieuwen van de dorpshuizen Hollandsche Rading en Westbroek.
Bijzondere aandacht voor voorzieningen voor mobiliteit van ouderen en minder validen.
Het versterken van de samenwerking van de eerste-, tweede- en derdelijns gezondheidszorg.
Het verder faciliteren van vrijwilligerswerk.
Het blijven ondersteunen van Trefpunt.
Het bevorderen van interreligieuze samenwerking.
Het bevorderen van integratie en inburgering van minderheden binnen de bestaande lokale organisaties.
De effecten van een eigen islamitisch centrum voor moslims op mogelijke segregatie van de
moslimgemeenschap moeten zorgvuldig in kaart worden gebracht. De wenselijkheid van het plan voor een
Islamitisch Centrum Noorderkroon moet daaraan worden getoetst.
Beperking van de instroom van de niet westerse culturele minderheden van de bevolking.
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14.

Werk en inkomen

Sociale dienst en sociale werkplaats.
Het gemeentelijk minimabeleid moet het mogelijk maken of bevorderen dat iedereen in zijn primaire
levensbehoeften kan voorzien en iedereen kan werken.
Beter toezicht en meer aandacht voor de regionale sociale dienst en de regionale sociale werkvoorziening.
Kinderen moeten minimaal aan één buitenschoolse activiteit kunnen deelnemen.

15.

Kunst, cultuur en cultuurhistorische waarden

Voorzieningen en activiteiten op het gebeid van kunst, cultuur, recreatie en dorpshuizen.
Het realiseren van een concert- en uitvoeringszaal voor muziekschool, scholen en culturele organisaties.
Het ondersteunen van een plan voor een theaterrestaurant.
Het ondersteunen en zo mogelijk uitbreiden van de Open Monumentendag.
Het ontwikkelen van een cultuurhistorische waardenkaart.
Het eenmalig subsidiëren van belangrijke initiatieven op het gebied van cultuur.

16.

Sport en sportaccommodaties

Activiteiten en voorzieningen op het gebied van sport.
Het doen van een haalbaarheidsonderzoek voor een buitenzwembad.
Het promoten en stimuleren van sportbeoefening.
Vernieuwen van binnensportaccommodaties in Maartensdijk.

17.

Regionale, Europese en internationale samenwerking

Samenwerken in regionaal verband, binnen de EU en ontwikkelingslanden.
Oriëntatie naar meer samenwerking met de gemeenten Zeist en Utrechtse Heuvelrug.
Krachtige deelname aan de BRU.
Het uitbreiden van Europese samenwerking en ontwikkelingssamenwerking door middel van culturele
uitwisseling, bezoekprogramma's en financiering van projecten, zoals reeds bij de bestaande Jumelages
wordt gerealiseerd.
Het promoten en ondersteunen van Biltse projecten in ontwikkelingslanden.

D. Financiën
Financiering
Het kabinet laat mogelijke bezuinigingen in kaart brengen met een totaalbedrag van € 35 miljard. Dat komt
ruw gezegd overeen met twintig procent van de rijksuitgaven. Bilts Belang rekent erop, dat vanaf 2011 een
vermindering van de inkomsten uit het gemeentefonds zal worden doorgevoerd. Onze verwachting is, dat
het effect daarvan € 1 miljoen bezuinigingen per jaar noodzakelijk maakt, gedurende een periode van ten
minste vijf jaar.
Bilts Belang wil daarnaast de inkomsten uit de gemeentelijke belasting nominaal op peil houden zonder de
inflatiecorrectie toe te passen. Dat betekent bij een nieuwe economische groei, dat een daling van de reële
belastinginkomsten het gevolg zal zijn.
Verder wil Bilts Belang vooral bezuinigen op de inhuur van derden van ten minste € 1 miljoen op jaarbasis.
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E. Dorps- en wijkgericht werken
Wij onderscheiden de volgende wijken of dorpen:
Voor elke wijk of dorp geven wij enkele
uitwerkingen van ons verkiezingsprogramma, die in samenwerking met de
wijk- en dorpsraden en/of bewonersgroepen
moeten worden doorgevoerd:
1.
Westbroek: Ondersteuning van
agrarische bedrijven. Handhaving van
verbod op sluipverkeer. Vernieuwen van het
dorpshuis. Bescherming van het
dorpsgezicht.
2.
Hollandsche Rading: Bouwen van
een aantrekkelijk dorpshuis. Maatregelen
tegen milieuoverlast van het verkeer, in het
bijzonder door de verbreding van de A27.
3.
Maartensdijk: Ondersteuning van het
Maartensplein als aantrekkelijk,
multifunctioneel winkelcentrum. Oplossen
van wachtlijsten voor Dijckstate. Uitbreiding
binnensportmogelijkheden. Versterken van
servicepunt Maartensdijk. Maatregelen in
verband met de verbreding A27.
Aantrekkelijke voorziening van het oude
gemeentehuis Maartensdijk.
4.
Groenekan: In kaart brengen en
handhaven van monumentale
groenvoorzieningen. Handhaving van de
dorpsvisie Groenekan. Verdere stimulering
van ‘kern met pit’.

5.
De Leijen: Veiliger spoorwegovergang De Leijen. Kritische beoordeling van De Leijen-Zuid als
nieuwe locatie voor woon-zorgcomplex. Haalbaarheidsonderzoek van randweg voor verkeersontsluiting en
vermindering van de verkeersstromen door woonwijken.
6.
Bilthoven-Noord: Handhaving aantrekkelijkheid Heidepark. Haalbaarheidsonderzoek randweg.
Doorvoering van ondertunneling van het station.
7.
Bilthoven-Zuidoost: Herstel van Biltse Duinen en tegengaan van verdere versnippering. Integraal
centrumplan voor de Kwinkelier, het Vinkenplein en het Emmaplein uitvoeren op basis van realistische
uitgangspunten.
8.
Bilthoven-Zuidwest: Plannen Brandenburg, Melkweg en Inventum mèt groenvoorzieningen
doorvoeren. Verkeerssituatie rond de brandweerkazerne verbeteren. Bedrijventerrein Larenstein
aantrekkelijk maken voor bedrijven en bewoners.
9.

De Bilt-West: Bewonersparticipatie La Plata bevorderen. Speelplaatsen onderhouden.

10. De Bilt-Oost: Aantrekkelijkheid van winkels aan de Hessenweg bevorderen. Herinrichting oude dorp.
Aandacht voor de ecologische hoofdstructuur.
11. De Bilt-Zuid: Goed woonmilieu Kloosterpark handhaven. Goed leefklimaat bij de herinrichting
Utrechtseweg bevorderen.

www.biltsbelang.nl
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