


Bilts Belang wil doorgroeien met ervaren kandidaten! 

Op de lijst van Bilts Belang voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart staan 15 namen. 

Lijsttrekker is de huidige fractievoorzitter en oud-wethouder Han IJssennagger en op plaats twee en drie 

staan de huidige raadsleden Tiny Middleton en Hans Brilleman. 

Han IJssennagger: “In 2006 haalden we net geen twee zetels, in 2010 vier en een stabiele doorgroei ligt 

in de lijn der verwachtingen. Bovendien krijgen we van veel burgers te horen, dat zij het huidige 

regeringsbeleid van VVD en PvdA, gesteund door D66, zat zijn en nu de gemeenteraadsverkiezingen 

willen gebruiken om een signaal af te geven van “tot hier en niet verder” en daarom nu eens een keer 

op Bilts Belang willen gaan stemmen. Toevallig hebben dezelfde partijen het de afgelopen 8 jaar in De 

Bilt ook niet best gedaan. Er zijn miljoenen onnodig uitgegeven aan onzinnige projecten en er zijn 

verkeerde keuzes gemaakt. Met het vernieuwen van het Centrum heeft dit college zo lang gedraald, dat 

de meeste plannen inmiddels door de tijd zijn achterhaald. Op veel plaatsen in de gemeente De Bilt is 

kaalslag gepleegd zonder reëel perspectief op wederopbouw, het lijkt wel een oorlogsgebied! Toch 

bleef dit college doorgaan op een eenmaal ingeslagen weg. Gevolg is, dat, met alles wat we nog voor 

onze kiezen krijgen, het geld van De Bilt volledig op is en we tot overmaat van ramp ook nog eens 7 

miljoen per jaar extra zullen moeten gaan bezuinigen. Een voor De Bilt ongekend hoog bedrag. Bilts 

Belang gaat de verantwoordelijkheid niet uit de weg en is bereid onder deze moeilijke omstandigheden 

collegeverantwoordelijkheid te gaan dragen. Bilts Belang heeft bovendien bewezen al 16 jaar een 

betrouwbare en stabiele lokale politieke partij te zijn.” 

Han IJssennagger heeft in 2004 als wethouder met succes de financiën op orde gebracht en kan al zijn 

ervaring en deskundigheid opnieuw inzetten om de financiën weer gezond te maken. 

Op de foto staan de eerste zeven kandidaten van de lijst, van links naar rechts staande: Anthony le Poole, Peter 

Westerhof, Wim Odink en Henk Scherer en zittend Hans Brilleman, Tiny Middleton en Han IJssennagger. 



Inleiding

 

 

Dé lokale partij die de burgers géén sprookjes vertelt! 
Bilts Belang staat voor een maatschappij waarin burgers zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen welzijn en 

de overheid slechts daar ingrijpt waar burgers zich beslist niet zelf kunnen redden. Voor een overheid die 

luistert naar alle burgers en zich voornamelijk richt op de kerntaken. De gemeente heeft zelf onderzocht welke 

taken de Biltse burgers belangrijk vinden. In grote meerderheid vond de Biltse bevolking, dat de gemeente 

zich moest bezighouden met veiligheid, onderwijs, wegen en onderhoud van de openbare ruimte. Bilts Belang 

vindt dat ook. Daarnaast zal de gemeente zich moeten richten op de nieuwe taken die de Rijksoverheid naar 

de gemeenten overhevelt: taken op het gebied van welzijn en jeugdzorg. Daar is heel veel geld mee gemoeid 

en de Rijksoverheid heeft bepaald, dat de gemeenten bij voorbaat gekort worden op het bedrag dat de 

Rijksoverheid daar nu al voor uitgeeft. Nu de reserves op zijn, heeft de gemeente De Bilt daar geen extra geld 

meer voor! 

Toekomstbestendige keuzes 
We zullen daarom met z'n allen toekomstbestendige keuzes moeten maken. De burger kan door het 

uitbrengen van zijn stem voorsorteren op de keuzes die de raad de komende jaren zal moeten gaan maken. 

Lastenverhoging is voor Bilts Belang eigenlijk geen optie. Niet zo lang de gemeente nog geld uitgeeft aan 

onzinnige zaken. We zullen eraan moeten wennen, dat burgers die daartoe in staat zijn, een reëlere prijs 

moeten gaan betalen voor hun vrijetijdsactiviteiten op het gebied van sport, kunst en cultuur. Er moet een 

einde komen aan subsidies aan de eigen politieke achterban om stemmen te winnen. Geen populaire 

boodschap, maar Bilts Belang is ervan overtuigd, dat de meeste burgers reëel genoeg zijn om te beseffen, dat 

de bomen niet tot in de hemel kunnen blijven doorgroeien. Bilts Belang durft die verantwoordelijkheid te 

nemen en dat vóór de verkiezingen aan de burgers te vertellen! 

Moeilijke tijden 
De gemeente De Bilt gaat moeilijke tijden tegemoet. De huidige collegepartijen (VVD, D66 en 

PvdA/GroenLinks) hebben in acht jaar tijd het volledige eigen vermogen (ruim € 37 miljoen) van de gemeente 

opgemaakt. Deels is het geld uitgegeven aan onzinnige projecten en verkeerde keuzes (vele miljoenen voor 

een ecologische zone, vele tonnen voor een zelfverzonnen 900-jarig bestaan en € 75.000 voor een kunstwerk, 

terwijl er geen geld voor de voedselbank beschikbaar is), deels is het college doorgegaan met megalomane 

plannen, terwijl de financiële crisis al lang was losgebarsten. Daarnaast heeft het college te lang geaarzeld om 

bij zijn aantreden de bijna volledig uitgewerkte plannen af te maken. In plaats daarvan wilde dit college van 

voren af aan beginnen en heeft daardoor het juiste moment van investeren gemist. De gevolgen van dit beleid 

kunnen we in de hele gemeente zien, maar vooral het centrum van Bilthoven wordt ontsierd door veel kale 

plekken. Kale plekken waar de eerstkomende jaren niets meer van de grond kan komen. We moeten vele 

miljoenen euro's op deze projecten afboeken. Dankzij VVD, D66 en PvdA/GroenLinks! 

Geef signaal, stem lokaal! 
Ook in de landelijke politiek hebben VVD en PvdA met steun van D66 bewezen slechte bestuurders te zijn. 

Het land staat aan de rand van de afgrond en deze partijen weigeren te luisteren naar bijna alle deskundigen 

die zeggen dat het roer om moet. De gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 zijn hèt moment voor de 

burgers om aan te geven, dat zij het volkomen gehad hebben met deze partijen. Een stem op Bilts Belang 

zorgt er niet alleen voor, dat er in de gemeenteraad een frisse wind gaat waaien, maar tevens dat landelijk 

VVD en PvdA de wacht wordt aangezegd. Twee vliegen in één reuze klap! 

OPA Ouderen Politiek (Actief) 
Bilts Belang is als lokale partij volledig onafhankelijk en niet gebonden aan enige landelijke politieke stroming. 

Bilts Belang mag in de gemeente De Bilt als enige partij het OP-keurmerk van Ouderen Politiek voeren, omdat 

Bilts Belang de belangen van de ouderen het beste behartigt. 
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1. Bestuurlijke Aangelegenheden 
De gemeente is er voor de burgers en niet andersom. Het woon- en leefklimaat in de gemeente is goed en dat 

moet minimaal zo blijven. De waardering van de inwoners van het gemeentebestuur kan echter beter. 

Betrokkenheid van de inwoners bij beleidsontwikkeling en planvorming mag er niet toe leiden, dat initiatieven 

niet of veel te traag van de grond komen. De representativiteit van bewonersgroepen moet verbeterd worden. 

Het kan niet zo zijn dat diegenen, die het hardst schreeuwen, voortdurend hun zin krijgen. De zwijgende 

meerderheid moet ook gehoord worden. De gemeenteraad moet daarom weer meer invloed en daadwerkelijk 

het laatste woord krijgen. De communicatie naar de burgers toe moet verbeterd worden. Bilts Belang ziet 

daarbij een belangrijke rol voor nieuwe digitale media. 

Alle discriminatie (leeftijd, ras, geloof, seksuele aard, etc.) dient op alle fronten bestreden te worden. Ouderen 

moeten weer actief mee gaan doen aan het politieke proces. Een betere vertegenwoordiging van de ouderen 

in de politiek wordt actief nagestreefd en overal waar mogelijk bevorderd. Respect tussen jong en oud is een 

voorwaarde voor een gezonde samenleving. Het actief overbruggen van de verschillen in opinie en 

levenshouding tussen de generaties is een taak waaraan continue gewerkt zal worden. Kennis en gezond 

verstand dienen als basis genomen te worden bij alle politieke beslissingen, waarbij het korte termijnbelang 

het lange termijnbelang niet mag overschaduwen. Bewezen ervaring, kennis en kunde van al onze 

medeburgers moet daarbinnen een rol van betekenis krijgen. Een hoofdrol bij alle beslissingen is weggelegd 

voor het streven naar een dynamische, gezonde en evenwichtige maatschappij, waarbij het oog voor 

duurzame gezondheid van de bevolking (fysiek, mentaal en leefomgeving) als primair uitgangspunt wordt 

genomen, materiële zaken zijn secundair. 

2. Dienstverlening 
Op het gebied van dienstverlening ziet Bilts Belang grote mogelijkheden voor het inzetten van nieuwe media. 

De hardwerkende burger moet buiten de eigen werktijden bij de gemeente terecht kunnen. Diverse 

gemeenten hebben succesvolle projecten opgezet waarbij in het uiterste geval zelfs het hele gemeentehuis 

gesloten werd. De ambtenaren werken thuis, vergaderen in cafés en komen gewoon bij de burgers thuis een 

paspoort afleveren. Het kan dus wel. En het blijkt ook nog minder geld te kosten! Zonder ons nu al vast te 

leggen op dit soort vèrgaande veranderingen willen we wel kijken in hoeverre wij in de gemeente De Bilt 

kunnen leren van deze projecten en de goede elementen stapsgewijs overnemen. 

3. Openbare Veiligheid 
De burger voelt zich in toenemende mate onveilig. Dit college focust zich te veel op statistieken en ontkent het 

onderbuikgevoel van veel hardwerkende burgers. Diverse voorvallen hebben ons met de neus op de feiten 

gedrukt. De laatste jaren zijn verschillende misdrijven opgelost, doordat de daders dankzij camerabeelden 

geïdentificeerd konden worden. Bilts Belang wil binnen de regels van de wet investeren in “passieve” 

camera's. Dat zijn camera’s waarvan de beelden hoogstens een paar weken bewaard worden: als er niets 

gebeurd is, kunnen de beelden vernietigd worden. Met respect voor ieders privacy kunnen we zo toch de 

pakkans van criminelen vergroten. Daders moeten gepakt worden. Door het vergroten van de pakkans willen 

wij potentiële daders afschrikken in de gemeente De Bilt actief te zijn! 

4. Economische Ontwikkeling en Innovatie 
Ondernemers zijn de motor van onze economie. Ondernemers die willen ondernemen worden onnodig dwars 

gezeten. Er moesten rechtszaken komen om plannen er door te krijgen. Bilts Belang wil ruim baan voor 

vernieuwende initiatieven. Regeltjes en voorschriften moeten aangepast worden en totdat dat gebeurd is, 

moeten zij ruimhartig geïnterpreteerd worden. Voor wijzigingen in bestemmingsplannen moeten 

spoedprocedures mogelijk gemaakt worden. Niet alleen onze ambtenaren, maar ook veel werknemers in het 

bedrijfsleven zullen in toenemende mate vanuit huis gaan werken. Ook zullen veel werknemers van hun baas 

de ruimte krijgen om parttime zelfstandig ondernemer te worden. Bedrijvigheid in de eigen woonomgeving 
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moet weer gezien worden als verlevendiging van vaak saaie en slapende woonwijken en niet als een 

bedreiging. 

5. Verkeer en Bereikbaarheid 
Het is voor Bilts Belang onverteerbaar, dat de meeste partijen in de gemeenteraad er niet openlijk voor uit 

durven te komen, dat een randweg vroeg of laat onvermijdbaar is. In 2012 schrijven de collegepartijen zelf in 

het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan, dat in 2020 extra wegcapaciteit (lees: een randweg) nodig is. De 

Soestdijkseweg kan in 2020 geen extra verkeer meer verwerken! De hoeveelheid fijnstof begint nu al op de 

doorgaande wegen hinder op te leveren. Dan moet je niet om de hete brij heen draaien, maar daadkracht 

tonen en nu al plannen maken. Bilts Belang is blij met de tunnels, maar vindt het jammer, dat iedere visie 

ontbreekt op de vraag hoe de verkeersstromen zich door en langs de gemeente De Bilt moeten worstelen. Het 

mag niet gebeuren, dat de doorgaande wegen zoals Soestdijkseweg, Groenekanseweg, Planetenbaan, 1e en 

2e Brandenburgerweg, Hertenlaan en Gezichtslaan de komende jaren zoveel verkeer te verwerken zullen 

krijgen, dat de leefbaarheid en veiligheid van de bewoners, die aan deze wegen wonen, onaanvaardbaar 

wordt aangetast. Er is behoefte aan een college met visie, dat echt daadkracht toont en knopen doorhakt! 

6. Ruimtelijke Ordening 
Bilts Belang vindt het onaanvaardbaar, dat je anno 2014 een verbouwingsplannetje voor je eigen woning nog 

steeds moet voorleggen aan een "welstandscommissie". Smaken verschillen nu eenmaal en Bilts Belang is 

van mening, dat de burger zelf wel kan uitmaken wat mooi en niet mooi voor zijn eigen huis is. Afschaffen dus! 

Daarnaast is het van de zotte, dat je voor een verbouwing, die volgens het bestemmingsplan gewoon is 

toegestaan, toch nog eerst een vergunning moet aanvragen, waarvoor je vaak diep in de buidel moet tasten. 

Bovendien is het natuurlijk belachelijk, dat gemeentes verschillende tarieven hanteren. Bilts Belang denkt, dat 

de leges voor een verbouwing sterk verlaagd kunnen worden, als overbodige vergunningsaanvragen 

afgeschaft worden. 

We zullen ons ook moeten realiseren, dat er op het gebied van ruimtelijke ordening grenzen zijn aan het 

alsmaar bouwen tussen de bestaande bebouwing, waardoor woningen onnodig duur worden en de directe 

leefomgeving van veel burgers onnodig aangetast wordt. Aan de randen van onze kernen ligt genoeg grond 

zonder echte natuurwaarde. We zullen keuzes moeten durven maken in het belang van betaalbare woningen 

voor onze eigen burgers! 

7. Volkshuisvesting 
Bilts Belang vindt, dat er een evenwichtig woningaanbod moet zijn, dat aansluit bij de vraag en waarbij ook 

starters èn jonge gezinnen op de Biltse woningmarkt aan bod kunnen komen. Voor de kleine kernen is het 

vergroten van de mogelijkheden om woningen te bouwen van levensbelang. Daarnaast moet het mogelijk 

worden om leegstaande kantoren en grote villa’s om te bouwen tot appartementen. Er moet extra gelet 

worden op “levensloopbestendig” bouwen. Het moet gemakkelijk worden om mantelzorgwoningen in de tuin te 

bouwen of om duo-woningen te realiseren. Zo nodig mogen panden kadastraal gesplitst worden. 

8. Beheer Openbare Ruimte 
Zoals in de inleiding al gezegd is, vindt Bilts Belang dit één van de kerntaken van de gemeente. We kunnen 

hierop niet nog langer bezuinigen. We kunnen wel bezuinigen op uitgaven aan ecologische zones en fauna-

passages. De vele miljoenen die daar tot op heden aan zijn uitgegeven, blijken overal in het land over de balk 

gegooid. Dat zal in de gemeente De Bilt niet anders zijn. Goede openbare verlichting draagt bij tot het 

veiligheidsgevoel van de burger. We willen daarom alleen besparen op openbare verlichting door de oude 

verlichting te vervangen door energiezuinige verlichting, maar niet door minder verlichting. Onkruid moet 

gewoon effectief worden bestreden. Zwerfvuil moet natuurlijk worden opgeruimd. 
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9. Milieu en Watertaken 
Het milieu gaat Bilts Belang ter harte, maar dat betekent niet, dat wij geen realiteitszin hebben. Heel veel 

milieumaatregelen kunnen genomen worden zonder dat daar extra geld bij hoeft, maar gewoon door bepaalde 

zaken anders te doen dan wij tot op heden gewend waren. Veel maatregelen kun je ook pas nemen op het 

moment, dat toch al de schop de grond in gaat. Wel langzamer maar in elk geval zonder extra kosten kun je 

dan ook je doel bereiken! 

10. Jeugd en Educatie 
Onderwijs is één van de belangrijkste speerpunten in het programma van Bilts Belang. Daar mag niet op 

bezuinigd worden. Er moet genoeg geld beschikbaar zijn om de scholen up-to-date te houden. 

Op gebied van jeugdzorg zullen wij de komende jaren de handen vol hebben aan de overdracht van taken van 

de Rijksoverheid naar de gemeenten. Het is zorgwekkend, dat wij veel taken alleen nog maar kunnen 

uitvoeren door verregaand samen te werken met andere gemeenten. Bij al dit soort samenwerkingsverbanden 

hebben de individuele gemeenteraden nauwelijks nog zeggenschap. Bilts Belang zal de ontwikkelingen 

nauwgezet en kritisch volgen! 

11. Maatschappelijke Ondersteuning 
Bilts Belang steunt het streven om ouderen, minder validen en andere hulpbehoevenden zo lang mogelijk 

zelfstandig te laten wonen. Voor deze groepen moet passend vervoer beschikbaar zijn. Maar ook hier zullen 

wij er niet aan kunnen ontkomen om burgers naar draagkracht meer zelf te laten betalen. Bij werkzaamheden 

aan de openbare ruimte moet rekening worden gehouden met burgers die slecht ter been zijn. Sociaal 

isolement en vereenzaming dienen te worden voorkomen. Bilts Belang ondersteunt de beginselen van 

Ouderen Politiek en mag in de gemeente De Bilt als enige partij het OP-keurmerk voeren, waaruit blijkt, dat 

ouderen het beste op Bilts Belang kunnen stemmen! 

12. Werk en Inkomen 
Bilts Belang staat voor een maatschappij waarin burgers zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen welzijn en 

de overheid slechts daar ingrijpt waar burgers zich beslist niet zelf kunnen redden. Wij vinden, dat 

inkomensbeleid alleen op landelijk niveau moet worden gevoerd, maar dat op kleine schaal maatwerk 

geleverd moet worden aan burgers die het net niet alleen kunnen redden. De zwaksten in de samenleving 

moeten worden beschermd. Vooral kinderen mogen daar niet de dupe van worden en in een sociaal isolement 

terecht komen! 

13. Kunst, Cultuur en Cultuurhistorische Waarden 
Bilts Belang vindt kunst, cultuur en cultuurhistorische waarden belangrijk, maar is van mening, dat de burgers 

zelf geld in kunst en cultuur moeten steken, als zij daartoe in staat zijn. Bilts Belang vindt dit geen 

overheidstaak. Cultuurhistorisch erfgoed moet in stand gehouden worden, maar in economisch slechtere 

tijden zal daar best tijdelijk wat minder aan kunnen worden uitgegeven. Alleen doen wat nodig is om verder 

verval tegen te gaan! 

14. Sport en Sportaccommodaties 
Ook op het gebied van sport is Bilts Belang van mening, dat burgers zoveel mogelijk hun eigen kosten moeten 

betalen. Dat is geen leuke boodschap, want jarenlang is het gebruik geweest, dat de Biltse politici hun eigen 

achterban paaiden met forse subsidies. Toch krijgen wij signalen genoeg, dat ook burgers die zelf fors 

profiteren van al die subsidies, vinden dat dat eigenlijk niet terecht is en dat de gemeente in deze economisch 

moeilijke tijd moet terugkeren naar de kerntaken. En Bilts Belang vindt, dat het indirect geven van subsidies 

aan mensen die het zelf kunnen betalen, geen kerntaak is. En al helemaal niet als die subsidies via een 

omweg gebruikt worden om spelers te betalen of om commerciële activiteiten te ontplooien! 



Kerntaken Gemeente De Bilt 

� Veiligheid 

� Onderwijs 

� Wegen 

� Openbare Ruimte 

� Ouderenzorg 

� Gehandicaptenzorg 

� Jeugdzorg 

Speerpunten Bilts Belang 

� Financiën op Orde 

� Gemeente terug naar Kerntaken 

� Veiligheid d.m.v. Passieve Camera’s 

� Effectieve en Efficiënte Handhaving 

� Onderwijs Up-to-date houden 

� Doorstroming Verkeer, o.a. Randweg 

� Beheer Openbare Ruimte 

� Eigen Bijdrage naar Draagkracht 

� Bescherming van Zwakkeren 

� Ouderen zo lang mogelijk Zelfstandig 

� Meer Aandacht voor Gehandicapten 

� Zwijgende Meerderheid moet Gehoord worden 

� Ruim baan Vernieuwende Initiatieven 

� Bestuurders met Daadkracht en Visie 

� Deregulering, Afschaffen Welstandscommissie 

� Geen Dure Bouwvergunningen 

� Maatwerk voor Dorpskernen 

Onze kandidaten die voor u aan het werk gaan 

1. Han IJssennagger 

2. Tiny Middleton - Heijlen 

3. Hans Brilleman 

4. Henk Scherer 

5. Wim Odink 

6. Anthony le Poole 

7. Peter Westerhof 

8. José Vleeschhouwer 

9. Wilma van Regteren 

10. Hans Hukshorn 

11. Hans Mohr 

12. Dick Vierhout 

13. Karin Oudemans 

14. Hannie Cruijff 

15. Rick Middleton 

Voor meer informatie 

Website: www.biltsbelang.nl 

E-mail: info@biltsbelang.nl 

Secretariaat: Groenekanseweg 86 

3731 AJ De Bilt, tel: 030-2200657 

Bilts Belang is als lokale partij volledig onafhankelijk 
en niet gebonden aan enige landelijke politieke 
stroming. Bilts Belang mag in de gemeente De Bilt 

als enige partij het OP-keurmerk van Ouderen 
Politiek voeren, omdat Bilts Belang de belangen van de 
ouderen het beste behartigt! 

Sprookje: De Bilt is een rijke gemeente …… 

We hebben helaas moeten constateren, dat het eigen 
vermogen van ruim 37 miljoen, dat na de sanering van de 
gemeentelijke financiën resteerde, door dit college volledig 

is opgemaakt. Gedeeltelijk is het geld met onzinnige 
projecten over de balk gesmeten, gedeeltelijk door 
verkeerde inschattingen bij een aantal megalomane 
projecten. Zo zijn miljoenen overheidsgeld in ecologische 

verbindingszones gestopt, is er voor ettelijke tonnen een 
verzonnen 900-jarig bestaan van de gemeente gevierd en 
er wordt voor €75.000 een kunstwerk neergezet. 

Daarnaast is veel te laat rekening gehouden met de 
economische crisis, waardoor er inmiddels al voor vele 
miljoenen is afgeboekt op een aantal grote projecten. 

Op die manier is het niet zo moeilijk om allerlei leuke 
projecten voor de eigen achterban te realiseren. 
We hebben ook niet kunnen tegenhouden, dat in 2014 de 
gemeentelijke belastingen met 5,5% omhoog gaan, terwijl  

vier jaar geleden aan de kiezer beloofd is, dat slechts een 
verhoging gelijk aan de inflatie (1,6%) zou plaats vinden. 
We hopen, dat we luid genoeg tegen het beleid van dit  

college hebben geprotesteerd en dat de burger partijen 
met loze beloftes zal afstraffen en Bilts Belang zal belonen 
bij het uitbrengen van zijn stem bij de verkiezingen van 19 
maart 2014! 

Wat heeft Bilts Belang kunnen bereiken? 

Als niet-collegepartij ben je afhankelijk van de ruimte die door 
de collegepartijen geboden wordt. Wij hebben geconstateerd, 
dat de collegepartijen (VVD, D66, PvdA en GroenLinks) 

vrijwel alle voorstellen tevoren in achterkamertjes met elkaar 
hadden besproken (en naar hun eigen wensen aangepast), 
waardoor er in de Raadsvergaderingen geen enkele ruimte 
meer voor de niet-collegepartijen over bleef. Op dezelfde 

wijze is dit college omgegaan met burgers. Inspraak van “niet 
bevriende” burgers bleek een wassen neus. De eigen 
achterban uit Bilthoven-Noord is vrijwel overal aan het woord 

geweest en is op haar wenken bediend met een extra tunnel 
onder de Soestdijkseweg, extra miljoenen voor de 
herinrichting van het centrum en tenslotte met een al meer 

dan acht jaar durende inspraak bij het eigen bestemmings-
plan. En dat terwijl andere wijken bestemmingsplannen door 
de strot kregen geduwd, waarin steeds minder ruimte zit voor 
verbouwingen aan het eigen huis en voor ondernemers. Voor 

zwembad en Vierstee is geen geld meer. Geld genererende 
projecten werden toevallig altijd aan de zuidzijde van de 
spoorlijn gevonden, terwijl een in Bilthoven-Noord liggend 

bouwterrein juist omgetoverd gaat worden tot natuurgebiedje. 
Door deze feiten bij herhaling aan de orde te stellen hebben 
we in elk geval bij veel burgers de ogen geopend en het ware 
karakter van VVD, D66, PvdA en GroenLinks bloot gelegd. 

 



Bundel het verzet ! 
Bilts Belang is in 1997 onder de naam ABBB opgericht 

door ontevreden (raads)leden van de VVD, waaronder het 

huidige raadslid Tiny Middleton. Zij vinden, dat de VVD 

zich teveel richt op enkel de belangenbehartiging van 

Bilthoven-Noord en te weinig oog heeft voor de belangen 

van de rest van de gemeente. Sindsdien is Bilts Belang 

als lokale partij een betrouwbare factor gebleken in de 

Biltse politiek. In 2004 werd Bilts Belang zelfs gevraagd 

om samen met drie andere kleine partijen één wethouder 

te leveren in het college, dat tot taak had om de financiën 

van de gemeente weer gezond te maken. Bij de 

verkiezingen van 2006 werd Bilts Belang daarvoor bijna met een tweede zetel beloond. 

In 2009 stapte Han IJssennagger, die als wethouder van 2004-2006 de financiën van de 

gemeente op orde had gebracht, over naar Bilts Belang. In 2010 was Bilts Belang met vier 

zetels dé grote winnaar van de verkiezingen, maar werd door de zittende collegepartijen 

VVD, D66, PvdA en GroenLinks uit het college gehouden. 

Nu steeds meer kiezers zich afkeren van de landelijke politieke partijen, is de tijd rijp voor 

Bilts Belang om verder te groeien. Tenzij de gemeenteraad verder versnipperd raakt door 

(nieuwe) splinterpartijtjes, zal het onmogelijk zijn om Bilts Belang nóg een keer te negeren! 

Bundel het verzet! 

Stem daarom nu Bilts Belang, lijst 3! Want De Bilt gaat met dank aan VVD, D66, PvdA en 

GroenLinks wederom financieel moeilijke tijden tegemoet! 

Bilts Belang: al 16 jaar een stabiele en betrouwbare lokale partij! 

 

 


