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Vuurwerk afsteken wordt verboden, behalve op een centrale plek door de gemeente.  
Bilts Belang vindt dat een verbod landelijk moet worden geregeld. Vuurwerk afsteken op één centrale plaats vinden 
wij gezien de omvang van de gemeente nu (nog) niet realistisch. 

Bij belangrijke besluiten moet de gemeente een referendum organiseren.  
Bilts Belang vindt, de kosten van het organiseren van een traditionele referendum te hoog en niet in verhouding 
staan tot de meerwaarde ervan. Wel is Bilts Belang voor referendum/burgerraadpleging indien er de mogelijkheid is 
om via internet te stemmen.  

In plaats van bedrijven moeten er woningen worden gebouwd op het terrein naast het RIVM (“De 
Schapenweide”) in Bilthoven. 
Er moeten woningen worden gebouwd in de gemeente en er moet ook ruimte beschikbaar zijn voor bedrijven op 
het Bilthoven Science Park. Er is elders in de gemeente genoeg ruimte om woningen te bouwen. Bilts Belang wacht 
eerst graag het gestarte participatieproces af. 

De gemeente moet extra geld investeren in cultureel centrum ‘Het Lichtruim’ in Bilthoven. 
Is altijd een zaak voor de eigenaar. Het lichtruim is op dit moment eigendom van SSW.. 

De gemeente moet alsnog een groter zwembad bouwen, ook al moet de gemeente dan een schadeclaim 
betalen. 
De besluitvorming over een zwembad heeft al plaatsgevonden en er zijn al onomkeerbare stappen gezet voor 
aanbesteding en bouw. Bilts Belang doet niet mee met onhaalbare beloftes. 

De gemeente moet meebetalen aan het plaatsen van zonnepanelen op alle sociale huurwoningen. 
Bilts Belang vindt dit een taak voor de woningcoöperatie 

In de gemeente De Bilt mogen windmolens komen.   
Bilts Belang is geen principieel tegenstander van windenergie, maar is van mening, dat er binnen de 
gemeentegrenzen geen ruimte is om windmolens zonder onevenredige overlast voor omwonenden te plaatsen. 
 

De hondenbelasting moet worden afgeschaft. 
Bilts Belang vindt het merkwaardig om 1 huisdier te belasten en dat andere huisdieren vrij zijn van belastingen. 
Hoewel honden wel de enige huisdieren die overlast geven in de openbare ruimte.   
 

De gemeente moet meer geld uittrekken om vluchtelingen te helpen inburgeren.  
Bilts Belang vindt dit geen gemeentelijke taak. 

De gemeente moet meer geld investeren in ontmoetingsplaatsen voor jongeren.  
Jongeren laten zich niet sturen naar een vaste hangplek. Bilts Belang is wel voor buurt- en gemeenschapshuizen, 
maar niet alleen voor jongeren. 

De gemeente moet stoppen met het verlenen van vergunningen om reclameborden langs wegen en rotondes 
te plaatsen. 
Bilts Belang vindt het genereren van extra inkomsten d.m.v. reclameborden een goede zaak. 

Om sluipverkeer tegen te gaan, mag de gemeentewegen afsluiten.  
In veel gevallen zal het afsluiten van wegen leiden tot meer verkeersbewegingen op andere plaatsen. 
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