
Verkiezingsprogramma 
Lokaal De Bilt 2022 - 2026 

“van meedenken naar meedoen” 

Een samenwerking van 
Beter De Bilt en 
Bilts Belang 

Verkiezingsprogramma 2022 Beter De Bilt & Bilts Belang 1



Inhoudsopgave 

Even voorstellen ............................................................................................................................................ 3 

Onze speerpunten ......................................................................................................................................... 4 

Resultaten ..................................................................................................................................................... 5 

Inleiding ........................................................................................................................................................ 6 

Burger & Bestuur ........................................................................................................................................... 9 

Veiligheid en handhaving ............................................................................................................................ 11 

Economie ..................................................................................................................................................... 11 

Volksgezondheid en Milieu ......................................................................................................................... 12 

Verkeer, Vervoer en Waterstaat .................................................................................................................. 13 

Volkshuisvesting & Ruimtelijke Ordening ................................................................................................... 13 

Sociaal Domein ............................................................................................................................................ 14 

Onderwijs .................................................................................................................................................... 15 

Sport, Cultuur en Recreatie ......................................................................................................................... 16 

Bijlage De Lokale Ladder ............................................................................................................................. 18 

Verkiezingsprogramma 2022 Beter De Bilt & Bilts Belang 2



Even voorstellen 

Wie zijn wij? 
Als Lokaal De Bilt nemen de lokale politieke partijen Bilts Belang (oudste) en Beter De Bilt 
(grootste) deel aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Lokaal De Bilt zal de 
werknaam zijn die we gebruiken tot en met deze verkiezingen in 2022. U kunt ons vinden 
op www.lokaaldebilt.nl. 

Waarom samen? 
Samen vertegenwoordigen we meer inwoners, kunnen we efficiënter werken en onze 
inwoners beter van dienst zijn. Samen staan we sterker. Zo hebben Beter De Bilt en Bilts 
Belang in 2020 een eigen begroting ingediend, een alternatief vanuit de inwoners. De 
basis van onze samenwerking is een overzicht van de kerntaken van een gemeente, de 
zogenaamde Lokale Ladder (zie bijlage). Ons motto: van meedenken naar meedoen! 

Waar staan wij? 
Bestaande politieke partijen worden vaak ingedeeld op basis van twee richtingen: links of 
rechts. Conservatief of progressief. Een dergelijke indeling versimpelt het zicht op 
belangrijke keuzes waarvoor wij ons in de samenleving gesteld zien. Lokaal De Bilt 
handelt vanuit de inwoners en onze kernen. Die staan centraal. Er spelen geen landelijke 
partijbelangen. Bij Lokaal De Bilt is plaats voor iedereen, maar geen plaats voor dogma’s. 

 Afbeelding 1. v.l.n.r. Frits van Leeuwen, William Blijham, René Olthof, Erik den 
Hertog, Martijn Matse, Jette Muijsson en Pim van de Veerdonk 
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 Onze speerpunten 

1. Inwoners staan centraal door hen volledig te informeren en tijdig te betrekken bij
beleid.

2. Wij richten ons op een participatieniveau van tenminste meewerken en gaan aan de
slag met meer vormen van participatie (burgerraad / uitdaagrecht).

3. Wij zijn voor duurzaam energiegebruik door besparingen zoals isolatie en zon op dak
en wind op zee.

4. Wij staan voor passende woningbouw met een duidelijk verkeersplan. Woningen
voor jongeren, voorrang voor woningzoekenden uit De Bilt, een betere benutting van
doorstroming.

5. Wij stimuleren alternatieve woningbouw, bv. een Knarrenhof voor ouderen, tiny
houses voor jongeren en spoedzoekers.

6. Wij zetten ons in voor een betere afstemming in het sociaal domein (tussen WMO,
thuiszorg en verpleeghuizen), voor het aanbieden van meer dagbesteding om
eenzaamheid en isolement tegen te gaan.

7. Wij willen veilige wegen door invoering van de 30 km/u snelheid in woonwijken en het
beperken van sluipverkeer naar de snelwegen.

8. Wij pleiten voor een goed en efficiënt OV met inzet van U-Flex daar waar gewenst.

9. Wij pleiten voor overleg met eigenaar en omwonenden over het vestigingsklimaat

voor bedrijven die zich willen vestigen op het RIVM-terrein dat eind 2022 wordt
verlaten.

10. Wij zorgen voor een goede gezondheid voor mens en natuur door aandacht voor
beweging en gezonde voeding, groenadoptie en versterking van de biodiversiteit.

11. Wij zorgen voor meer veiligheid door betere en zichtbare handhaving en invoering
van een systeem waarbij boetes toekomen aan de gemeente.
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Resultaten 

Vanaf de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 tot het reces van 2021 hebben wij de 
volgende resultaten behaald, vaak in samenwerking met collega-partijen: 

• Alternatieve Begroting 2021: veel waardering ontvangen en aan aantal punten zijn
door het College overgenomen in de Kadernota (extra boa, betere kostendekking
leges, onderzoek naar verbeteren effectiviteit gemeentelijke organisatie, korten
op reorganisatiekosten).

• Afschaffing mantelzorgwaardering teruggedraaid en opnieuw vastgesteld voor
komende jaren (unaniem aangenomen).

• Verantwoording strategische verwerving grondposities (unaniem aangenomen).
• Cameratoezicht om sluipverkeer Westbroek tegen te gaan (aangenomen).
• Uitbreiden Bibob-toets (nieuwe beleid wordt uitgewerkt door het College).
• Versterking biodiversiteit (aangenomen).
• Opnemen pijler ‘Groen en Landschap’ in het Ruimtelijk Economisch Programma

(aangenomen).
• Strenger kapbeleid door o.a. alle bomen vergunningsplichtig te maken en leges te

rekenen per boom (aangenomen).
• Beperking snelheid A27 (aangenomen).
• Brandbrief WMO aan regering over onrechtvaardig abonnementstarief (unaniem

aangenomen).
• Experiment met de basisbaan (aangenomen).
• Eerlijke beloning in de culturele sector (aangenomen).
• Motie verdieping woningbouwopgave na uitvoerige protesten inwoners uit de

kernen (aangenomen).
• Instellen kennisteam met lokale expertise t.b.v. woningbouw (aangenomen).

Wij hebben tegengestemd bij de volgende besluiten: 
• Nieuw participatiebeleid, omdat bewoners en instanties vooraf meer betrokken

hadden moeten worden en referenda op voorhand waren uitgesloten.
• Ruimtelijke kaders woningbouw Leijensehof (politiekantoor Bilthoven), vanwege

onvoldoende participatie met omwonenden.
• Ruimtelijke kaders woningbouw Nobelkwartier, vanwege onvoldoende

participatie.
• Regionale Energie Strategie (RES) en Ruimtelijk Economische Programma (REP)

tegengestemd, vanwege onvoldoende deelname inwoners aan overlegtafels.

Overig: we hebben de pers gehaald met onze kritiek op de plaatsing van een trafohuis op 
de Vinkenlaan Bilthoven. wat inpandig had moeten worden geplaatst. WOB-verzoek 
ingediend, Stedin heeft de locatie doorgedrukt. We hebben vragen gesteld over 5G over 
voorlichting en gezondheidsrisico’s. Waardering voor motie om te onderzoeken of en 
hoe meer bossen kunnen worden aangelegd om de CO2-uitstoot te reduceren. 
Initiatiefvoorstel Uitdaagrecht gepland voor najaar 2021. 
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Inleiding 

Enkele kerngegevens van De Bilt 
De Bilt heeft 43.368 inwoners en telt 19.259 huishoudens. Het gemiddelde inkomen is  
€ 33.000 (hoogste in de provincie), de gemiddelde WOZ-waarde is € 421.000 (top tien 
Nederland). Een op de tien is miljonair, twee op de tien zit rond het bestaansminimum, 
aldus Stichting MENS. 

Enkele belangrijke conclusies uit de beleidsmonitor van 2019: 

In de tweejaarlijkse gemeentelijke beleidsmonitor spreken inwoners zich uit over 
gemeente De Bilt. Een prachtige gemeente om in te wonen, te werken, te winkelen en te 
recreëren! Ondanks al die positieve zaken is het vertrouwen in het bestuur een punt van 
aandacht. Dat is al geruime tijd zorgelijk met in 2019 een lage score van 32%. Absoluut 
dieptepunt is dat inwoners zich niet langer vertegenwoordigd voelen door de raad, 
slechts 18% van de deelnemers zijn die mening toegedaan.  

Hoe kunnen we het tij keren?  
De basis van het gemeentebestuur voor de wenselijke en noodzakelijke besluitvorming is 
wankel. Dat betekent dat er veel meer nodig is dan een verkiezingsprogramma van 
politieke partijen. Het gaat om een systeemcrisis in het hart van het huidige 
gemeentebestuur. En dat terwijl de samenleving een zeer effectief openbaar bestuur 
nodig heeft.  

Om een paar beleidsproblemen te noemen die om doortastend beleid vragen: 
klimaatadaptatie, de ecologische disbalans, corona en de gevolgen, de overbelaste zorg, 
de woningnood, de stikstofaffaire, de positie en de toekomst van veel jongeren, de 
toenemende criminaliteit.  

Wij zien als mogelijke oplossing na de verkiezingen van maart 2022 een tussenjaar voor 
het in balans brengen van het openbaar bestuur. Die begint met een brede evaluatie en 
inventarisatie op de kernproblemen en hoe de onderliggende samenhang is. Geen 
verrassingen met ‘lijken in de kast’ waardoor nieuwe wethouders ongewild 
verantwoordelijk zijn voor onbekend ‘oud vuil’. Een pas op de plaats eerst. 
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Relevante ontwikkelingen: 
• De gedecentraliseerde taken in het sociaal domein uit 2015 drukken fors op de

begroting met o.a. enorme tekorten op de Jeugdzorg (gemeenten geven € 1,7
miljard meer uit dan ze ontvangen).

• De invoering van de Omgevingswet (juli 2022) met voor de gemeente aanzienlijke
organisatorische en juridische gevolgen én een grote digitaliseringsslag.

• Vertraging in de bouwopgave door de stikstof- en PFAS- problematiek en
daardoor het oplopen van de wachtlijst voor woningzoekenden (met name
starters).

• De corona-pandemie en de recessie die MKB/horeca en de lokale economie en
culturele sector raken.

• Sterke stijging van onlineshoppen veroorzaakt door corona (door thuiswerken).
• Het grootschalig verdwijnen van biodiversiteit met ernstige gevolgen voor dier- 

en plantensoorten en dat leidt tot nieuwe vormen van overlast door soorten die
geen natuurlijke vijand meer hebben (bv. eikenprocessierups).

• De regionale druk met het in U10-verband opgestelde REP (Ruimtelijk Economisch
Programma) en RES (Regionale Energie Strategie) met vergaande gevolgen voor
De Bilt. In deze plannen is inspraak en participatie van inwoners niet betrokken.

• De keuzes die De Bilt maakt voor duurzame energie (o.a. windmolens, zon op dak,
zonnevelden), de gevolgen voor participatie en hoe daardoor het uiterlijk van de
gemeente verandert.

Wij constateren anno nu een verschuiving in de rol van de overheid. Belangrijke taken en 
verantwoordelijkheden zijn steeds meer ondergebracht in de markt. In de hoop dat het 
efficiënter zou gaan. En goedkoper. We constateren anno nu dat de markt die taken 
onvoldoende heeft opgepakt of tot ongewenste effecten leiden. De nadelige effecten 
zijn dagelijks zichtbaar. 

Gemeenten zijn verworden tot een uitvoeringsorganisatie van het rijk. Budgetten worden 
in Den Haag bepaald. De vrije handelingsruimte voor eigen beleid in de gemeente is klein, 
de verantwoordelijkheden zijn groot. Zo zijn het eigen vermogen en de solvabiliteit van 
de gemeente in voorgaande jaren fors gedaald (bron: Code Oranje van Ebbe Rost van 
Tonningen), ver onder de norm die geldt voor vergelijkbare gemeenten.  
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De grenzen zijn bereikt 
Corona heeft ons met de neus op de feiten gedrukt, de grenzen zijn bereikt. Wij dienen 
nu eerst oog te hebben voor de meest kwetsbaren in onze samenleving. Daarnaast loopt 
ook de natuur, onze leefomgeving, tegen de grenzen aan. De groei van de marktwerking 
door verdere globalisering gaat vooral ten koste van de natuur, de biodiversiteit, onze 
aarde, onze leefomgeving. Aantasting van de natuur door bijvoorbeeld het kappen van 
bomen of het bebouwen van groenlocaties gaat gepaard met de vernietiging van 
ecosystemen, waar wij fel tegen zijn. Wij kunnen deze aantasting alleen accepteren als 
die echt noodzakelijk is. 

Biodiversiteit staat voor de schitterende verscheidenheid van al wat leeft op en in de 
aarde. Het is de basis waar ons leven om draait. Het is de cruciale factor in de gezondheid 
van een ecosysteem. De biodiversiteit regelt het klimaat en de waterkringloop, zuivert 
water en lucht, breekt organisch afval af, bestuift planten en verspreidt zaden, beschermt 
tegen ziektes en zo meer. Biodiversiteit betekent voor de mens voedsel, bouwmateriaal, 
brandstof (hout) en grondstoffen voor kleding (zoals katoen) en medicijnen. 
We onderscheiden tal van ecosystemen van heel klein naar heel groot. Als de mens één 
onderdeel weghaalt of toevoegt kan dat al ernstige gevolgen hebben voor een 
ecosysteem. Vaak zien wij dat niet door onvoldoende inzicht in de onderlinge 
afhankelijkheid en wisselwerking. Onze welvaart en welzijn zijn sterk afhankelijk van 
biodiversiteit. 

Het is van groot belang na te gaan wat de biodiversiteit ons levert en wat het ons gaat 
kosten als wij die biodiversiteit verliezen, zoals de waarde van een honderd jaar oude eik. 
Biodiversiteit betekent goed beheer van de groenvoorzieningen, groenrenovatie waar 
nodig en aangepast maaibeleid. 

Velen zetten de mens centraal die streeft naar eigen voordeel ten koste van het geluk van 
anderen, een egoïstische levenshouding (ego). Wij kiezen voor de wisselwerking van 
onze leefgemeenschap en hun omgeving die in balans zijn, een ecologisch evenwicht 
(eco). 
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Burger & Bestuur 

Er is grote ontevredenheid over de gemeenteraad, zowel onder burgers als onder 
raadsleden. Twaalf partijen op 27 zetels is te veel. Met een moeilijke samenwerking en 
ellenlange vergaderingen tot gevolg.  

De invloed van de inwoners op het gemeentelijk beleid is onvoldoende. De 
ontevredenheid raakt niet allen de raad, maar ook het college en de ambtelijke 
organisatie. Een integrale aanpak is nodig om de onderlinge binding en samenwerking te 
herstellen en versterken, juist vanuit het perspectief van de inwoners om een meer 
dienstbare gemeente te zijn.  

Participatiebeleid 
Ondanks een nieuw participatiebeleid (2019) heeft het college nog geen voorstellen 
gedaan met een hoger participatieniveau dan meedenken (de niveaus zijn: meeweten, 
meedenken, meewerken en meebepalen). Daar hebben wij als lokale partijen steeds om 
moeten vragen via moties of amendementen. Of inwoners hebben zélf massaal aan de 
bel getrokken zoals bij de aanwijzing van woningbouwlocaties in 2019 en recent bij het 
aanwijzen van zoeklocaties voor hoge windturbines. Het vertrouwen in het college en de 
gemeenteraad kan worden verbeterd als het participatieniveau op een hoger niveau 
wordt vastgesteld. Wij zijn van mening dat het participatieniveau op minstens 
‘meewerken’ moet komen te liggen.  Het verwachtingspatroon zal beter gemanaged 
moeten worden, uitkomst van participatie is te vaak gefrustreerde inwoners. 

Meer vormen van participatie mogelijk maken 
Wij willen graag experimenteren met meer vormen van participatie voor inwoners. Het 
burgerinitiatief is in 2021 gebruikt om de komst van hoge windturbines tegen te gaan. Die 
regeling is aan een herziening toe, is gebleken. We hebben een initiatiefvoorstel gedaan 
voor experimenten met het uitdaagrecht. Wij staan open voor gebruik van een 
burgerraad. Die wordt gevormd door een loting van burgers. Een instrument om bij 
politiek gevoelige onderwerpen advies in te winnen van inwoners, onafhankelijk van 
partijpolitieke-, lobby- en commerciële belangen. Het in 2020 opgerichte Kennisteam 
komt hier goed van pas. 

Participatie bij landelijke en regionale opdrachten 
Het spanningsveld voor inspraak staat onder druk door landelijk opdrachten als de 
Regionale Energie Strategie (RES) en regionale opdrachten als de Ruimtelijke Economisch 
Programmering (REP). Dat is een ‘ver-van-mijn-bed show’ voor veel inwoners. Aan de 
klimaattafels zaten dan ook geen burgers. Wij zien dat die opgaven moeilijk uitvoerbaar 
zijn op gemeentelijk niveau. Bovendien is ruimte in ons kleine, overvolle land beperkt. Dat 
betekent keuzes maken en het betrekken van bewoners daarbij. 
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De energietransitie  
Lokaal De Bilt gaat voor isoleren, zon op dak en wind op zee. Daarnaast willen we het 
energiegebruik zoveel mogelijk terugdringen. Wat je bespaart hoef je niet duurzaam op 
te wekken. Voor kleinere windmolens voor bv. agrariërs (Groningse EAZ-windmolen) zien 
wij wel mogelijkheden. Wij willen niet van het gas af. Er ligt een uitstekend 
functionerende infrastructuur in Nederland (kosten € 17 miljard) die we nodig hebben 
voor piekmomenten, import van gas en op lange termijn voor waterstof. 

Bestuurlijke aanpak in De Bilt 
Het liefst zien we dat partijen elkaar vinden in een raadsbreed programma in 2022. Niet in 
dichtgetimmerde akkoorden of bondjes, maar op basis van hoofdlijnen, enthousiasme en 
met vertrouwen. Veel van de coalitieplannen worden niet gerealiseerd door uitstel en 
door gebrek aan capaciteit. En er wordt vaak geregeerd volgens de waan van alledag. 

De ambtelijke organisatie kampt al jaren met veranderingen, van functionele organisatie 
naar gebiedsgericht werken. Vervolgens bleken de basisprocessen onvoldoende 
geborgd. Daarom is het traject “Fundament op Orde” in gang gezet. Daarnaast werd 
Berenschot gevraagd de organisatie door te lichten. Eind 2021 verwachten wij de 
bevindingen en adviezen. De Bilt heeft ook te maken met een hoog personeelsverloop, 
een bovengemiddeld ziekteverzuim en het moeilijk vervullen van vacatures. Daarom 
worden veel externen ingezet hetgeen kostenverhogend werkt.  

Een kerntakendiscussie – welke werkzaamheden zal de ambtelijke organisatie minimaal 
moeten uitvoeren? – vinden wij van wezenlijk belang voor de nabije toekomst. Rust en 
stabiliteit zijn zeer gewenst. Er zal ook gekeken moeten worden naar de toegevoegde 
waarde van de samenwerkingsverbanden die we als De Bilt zijn aangegaan met andere 
overheden en instanties. Wellicht is een oplossing te vinden in meer ambtelijke 
samenwerking met omliggende gemeenten., zoals in 2021 is afgesproken met de inzet 
van boa’s. En kan worden gekeken naar de uitbesteding van gemeentelijke taken. 

Over de gemeentelijke dienstverlening (loketfunctie) zijn onze inwoners zeer tevreden. 
Dat is iets om trots op te zijn. 
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Veiligheid en handhaving 

Het versterken en verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in de gemeente De Bilt is 
de wens van velen. Het is wenselijk dat boa’s en politie meer zichtbaar zijn op straat, ook 
in de weekeinden. Door invoering van een systeem van bestuurlijke boetes (bv. in geval 
van foutparkeren) ontvangt de gemeente meer inkomsten die we kunnen inzetten voor 
verbetering van de veiligheid voor onze inwoners. Zoals in Utrecht.  

We moeten beter naar de ergernissen van de burger 
luisteren en daarop acteren. Hierbij gaat het om de 
jaarlijks terugkerende overlastlijst, zoals loslopende 
honden, hondenpoep op straat, rommel op straat, 
hardrijders, foutparkeerders, enzovoort.  

Bij signalering van een overtreding of bij onveiligheid zal een duidelijke terugkoppeling 
van de afhandeling/behandeling aan de inwoner/ondernemer moeten plaatsvinden.  
Extra alert moeten we zijn op de toename van cybercrime (digitale criminaliteit) en 
ondermijning of hoe de onderwereld binnendringt in de bovenwereld, waarmee ook De 
Bilt steeds vaker te maken krijgt. 

Economie 

De lokale economie is de belangrijkste pijler voor werkgelegenheid, maar ook voor 
leefbaarheid. Wij streven naar levendige, compacte winkelcentra met een aantrekkelijk 
winkelaanbod voor de dagelijkse boodschappen. Centrum Bilthoven is goed op weg om 
een centrum ‘van allure’ te worden. De Kwinkelier gaat de laatste ontwikkelingsfase in en 
de oplevering van het Vinkenplein is eind 2021. De leegstand op de Kwinkelier zullen wij in 
de gaten blijven houden, waarbij wij begrijpen dat de lockdown van 2020 ook daarop 
invloed heeft gehad. 

In De Bilt wordt de Hessenweg-zuid aangepakt en krijgt een upgrade. Voldoende ruimte 
om te parkeren, verlaging van de snelheid naar 30 km/u en er komt meer groen. 

Als we de leegstand in onze centra verder zien toenemen zullen we eerst pleiten voor 
praktische oplossingen zoals bv. pop-up stores. Mooie kans voor onze lokale 
ondernemers! Werkt dat onvoldoende, dan vinden we dat de gemeente meer 
machtsmiddelen moet kunnen inzetten, bv. met een verordening tegen leegstand. Past 
de detailhandelsnota van 2017 nog bij de huidige realiteit met corona of is actualisering 
nodig? We constateren dat weinig is gedaan met het detailhandelsbeleid. Mocht de 
leegstand hardnekkig zijn dan pleiten we voor overleg met eigenaren over 
functiewijziging in het bestemmingsplan, naar bv. een woonfunctie. 

Verhuizing van het RIVM 
Op het moment dat het RIVM verhuist (planning eind 2022) zien we graag nieuwe 
innovatieve bedrijven op het terrein dat daardoor beschikbaar komt, het Utrechts 
Science Park Bilthoven (USP-B). Daarbij moeten we ons afvragen of Life-Science bedrijven 
zich hier echt willen vestigen, qua bereikbaarheid en gelegen in een woonwijk.  
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Een aantrekkelijk vestigingsklimaat moet het mogelijk maken dat bedrijven zich willen 
vestigen in De Bilt die iets toevoegen. Overleg met eigenaar en omwonenden is een 
belangrijke voorwaarde.  Op de naastgelegen Schapenweide willen wij geen uitbreiding 
van bedrijfsactiviteiten, maar ruimte voor duurzaam wonen en groen.  

De kavels op Larenstein moeten gevuld worden binnen de geldende afspraken. 
Hinderlijke bedrijven die nog zijn gevestigd in woonwijken zien we liever op Larenstein. 

Het buitengebied heeft een belangrijke natuurlijke en recreatieve functie voor de regio en 
een economische functie voor de lokale agrarische sector.  

Volksgezondheid en Milieu 

Ieder mens is verantwoordelijk voor de wijze waarop men invulling geeft aan gezondheid 
en vitaliteit. Dat noemen we eigen kracht. Van belang is dat mensen worden 
gestimuleerd bij het maken van keuzes voor een gezonde leefstijl. Door goede 
voorlichting bv. over gezond eten en beweging. En ook door goede samenwerking van 
betrokken instanties op het gebied van preventie en zorg. Corona heeft ons laten inzien 
dat wij een gezonde leefstijl moeten nastreven en behouden. Zorgen voor een goede 
weerstand, voldoende beweging en gezonde voeding en goed ventileren in gebouwen.  

Gezondheid is wat Lokaal De Bilt betreft een speerpunt. De Bilt biedt goede 
mogelijkheden om de gezondheid van onze inwoners te stimuleren. Bosrijk, veel groen in 
de wijk, ruime sport- en recreatiemogelijkheden. Met de komst van een voedselbos in de 
Voorveldse polder (een mooi initiatief van Biltsheerlijk) krijgt duurzaam ondernemen een 
nieuwe impuls. Geluidsoverlast en schadelijke uitstoot zoals fijnstof willen we zoveel 
mogelijk beperken. Een punt van zorg is de lage vaccinatiegraad in De Bilt in bepaalde 
kernen.  

Het klimaat verandert 
Hitte, droogte, zware regenval. We hebben in De Bilt een goede afwatering en riolering 
nodig om heftige regenbuien te verwerken. Daarop moeten we anticiperen. Door 
wijkgerichte snelle vervanging als dat noodzakelijk is. En ook door een beroep te doen op 
inwoners. Versteende tuinen, pleinen en parkeerplekken leiden tot overstroming van het 
riool bij heftige regenbuien. We dringen er bij de SSW op aan hiervoor hun huurders te 
benaderen. Maar ook de gemeente bezit veel steen in de openbare ruimte. Dat mag, nee 
moet minder wat ons betreft. 

Uitvoering van het milieubeheer is ondergebracht bij de Omgevingsdienst Regio Utrecht 
(ODRU) die de wettelijke taken voor De Bilt uitvoert. Wij zijn voorstander van het zoveel 
mogelijk onderbrengen van milieutaken bij de ODRU. Daar zitten de specialisten. De 
gemeente moet wel kritisch blijven naar samenwerkingsorganen die steeds meer van de 
begroting in beslag nemen. 

Hoe afval scheiden? 
Steeds meer gemeenten stoppen met afvalscheiding en stappen over op nascheiding. 
Werkt nascheiding beter dan de huidige afvalscheiding dan ligt die keuze voor de hand. 
De afvalstoffenheffing willen wij niet verder laten stijgen.  
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Dalende afvalstoffenheffing was de belofte aan onze inwoners bij invoering van het 
afvalstoffenbeleid, als het goedkoper kan moet het goedkoper. We willen openingstijden 

van de milieustraat die beter aansluiten bij de wensen van onze inwoners. 

Verkeer, Vervoer en Waterstaat 
De Bilt staat vast en moet beter doorstromen. Bij alle ontwikkelingen die in gang gezet 
worden zal eerst goed gekeken moeten worden naar de impact op de infrastructuur, 
kunnen de wegen het wel aan. In het nieuwe gemeentelijk verkeer- en vervoersplan 
(GVVP) zal meer rekening moeten worden gehouden met de 
veiligheid rondom scholen, kwetsbare verkeersdeelnemers en 
het oplossen van (fiets)knelpunten. We zien een grote toename 
van e-bikes en speed-pedelecs. Daarnaast zien we graag 
terugdringing van geluidsoverlast in natuur- en stiltegebieden. 

Op veel plekken ervaren inwoners toenemende parkeeroverlast. 
Wij zijn voor bestuurlijke boetes om foutief parkeren aan te 
pakken.  

Het gebruik van het openbaar vervoer (OV) is door corona 
gedaald. We zijn voor goed OV voor de hele gemeente. We zien graag dat de provincie bij 
het beoordelen van busroutes de adviezen van inwoners betrekt (zoals bv. is gedaan 
voor de lijnen 77, 78 en 58) en zijn voorstander van het inzetten van U-Flex in onze 
gemeente. U-Flex is een flexibele OV-service waarbij de bus niet volgens een vaste 
dienstregeling rijdt, maar op bestelling. 

Onderzoek heeft aangetoond dat o.a. verstedelijking en vergrijzing (door ouder 
wordende inwoners) leiden tot toenemende mobiliteit. Daardoor neemt de letselkans 
toe, met name voor ouderen. Ook het gebruik van digitale media zorgt tijdens 
verkeersdeelname voor gevaar. Wij zien graag meer educatie en voorlichting over 
verkeersveiligheid.  

Volkshuisvesting & Ruimtelijke Ordening 

Gemeente De Bilt is zeer aantrekkelijk en gewild om te wonen. De Bilt zal opnieuw kaders 
moeten stellen: welke woningbouwopgave ligt er zowel in aantallen als in type woningen 
en is die realistisch en haalbaar? Vanwege de taakstelling voor statushouders die binnen 
een jaar  is verdubbeld neemt de druk op de woningmarkt verder toe. De gemeente zal 
actief moeten sturen om de wachttijd van 10 jaar te verminderen door doorstroming te 
bevorderen en door meer sturing bij toewijzing van sociale huurwoningen aan inwoners 
van De Bilt. 

We gaan voor passend wonen voor jong en oud. Appartementen voor starters en 
senioren zien wij het liefst dichtbij voorzieningen en OV-knooppunten. 
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Wij vinden dat de ondergrens van 60 m2 woonoppervlakte mag worden losgelaten om 
meer betaalbare huisvesting aan te kunnen bieden. Kleiner bouwen en kleiner wonen 
nemen toe, de ruimte is beperkt. Leegstaande bedrijven transformeren naar woningen. 
Naast traditionele woonvormen ook “nieuwe” woonvormen ondersteunen, een 
Knarrenhof, tiny houses enz. En liever een uitbreidingswijk aan de rand van de bebouwing 
dan open ruimtes binnen de bebouwing vol bouwen. Bij voorkeur door verlegging van de 
rode contouren, maar niet op gebieden met echte natuurwaarden. Er is maar één 
woningcorporatie in De Bilt, de SSW. We zien er graag eentje bij. Zo kan een corporatie 
ook worden gevormd door ondernemende inwoners die zelf willen bouwen. 

Het participatietraject Samen werken aan Wonen heeft veel inwoners uit alle kernen 
gemobiliseerd om mee te doen. De woonvisie zal hierop moeten voortborduren. Centraal 
staat de vraag dat de raad heldere kaders moet bieden over de gewenste 
woningbouwaantallen. 

De Omgevingswet treedt per 1 juli 2022 in werking en het standpunt “Ja, tenzij ...” moet 
wat ons betreft leidend zijn. Daarbij kan worden gekozen voor een globale 
omgevingsvisie op hoofdlijnen. Dat geeft initiatiefnemers meer vrijheid door versoepeling 
van overbodige regels (vergunningsvrij bouwen).  

Sociaal Domein 

Iedereen doet mee. Onze inwoners zijn gezond en vitaal, sociaal en zelfredzaam. We 
brengen de dienstverlening dichtbij.  

Het streven is erop gericht mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. 
Indien een beroep gedaan wordt op hulp speelt eigen draagkracht en de directe 
omgeving een belangrijke rol. Pas daarna ondersteuning van en door de overheid. Dan 
gaat het om zorg in de breedste zin van het woord. We zijn een zorgzame samenleving 
met oog voor elkaar. Richtlijn is dat zorggeld dient te worden besteed waar de 
zorgbehoefte is. En zorg is maatwerk. Om eenzaamheid te beperken en sociale contacten 
te stimuleren is dagbesteding voor veel mensen het contact met de buitenwereld. Veel 
dagbesteding is vanwege corona weggevallen. Daarvoor zal meer aandacht moeten 
komen. 

We kiezen voor een gezonde wijkaanpak 
De wijk of buurt raakt de gezondheid van mensen. Een gezonde wijk draagt bij aan de 
kansen die mensen hebben om zich te ontwikkelen en deel te nemen aan de 
samenleving. De wijkgerichte aanpak sluit goed aan bij het gebiedsmodel van De Bilt met 
de gebiedsmakelaars en de verdeling van huisartsenposten, de wijkverpleegkundige en 
de buurtsportcoaches enerzijds en de wijkraden of bewonersverenigingen anderzijds. 
Gezien de kleinere kernen en specifieke wijken in onze gemeente pleiten wij voor zoveel 
mogelijk decentralisatie van gemeentelijke taken naar een wijk of kern, uiteraard met een 
eigen (wijk)budget. Voorwaarde is wel dat de ambtelijke organisatie dat moet kunnen 
ondersteunen, de raad stelt kaders. Een experiment vanuit het uitdaagrecht biedt 
daartoe goede kansen. 
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Werk of vrijwilligerswerk is waardevol voor ons als mens. Het vergroot welvaart en 
welzijn. Vrijwilligers zijn vaak mantelzorgers. Gelukkig wordt de mantelzorgwaardering 
gecontinueerd. De reguliere zorg kan die manteltaken niet overnemen en bovendien 
gaan daardoor de zorgkosten fors omhoog. De mantelzorgwaardering wordt ingeleverd 
bij onze lokale economie. Zo snijdt het mes aan twee kanten. 

Voor toepassing van de Participatiewet maken we gebruik van de BIGA. Hier zit alle 
kennis om mensen te trainen, te plaatsen en te begeleiden. Een ideale opstap naar 
regulier werk. Via een proef willen we mensen met een bijstandsuitkering laten 
experimenteren met een ‘basisbaan.’ 

Vijf jaar na invoering van de decentralisaties is het nodig om het door De Bilt gekozen 
organisatiemodel (Stichting MENS De Bilt e.a.) te evalueren en te vergelijken met 
gemeenten die de zorgkosten goed in de hand hebben. Kan het beter, efficiënter, 
goedkoper, menselijker? Hoe kunnen we de controle beter krijgen?  

Onderwijs 

Wij zijn voor gelijke kansen en betere integratie voor groepen met minder mogelijkheden. 
Onderwijs wordt aangeboden in een kwalitatief goede en veilige onderwijshuisvesting. 
Aan onderhoud van schoolgebouwen moet op tijd aandacht besteed worden. En de 
ventilatie moet optimaal zijn, ook omdat er nu een verband is gevonden tussen corona en 
ventileren. 

Daarnaast is er een verantwoordelijkheid voor passend onderwijs, het terugdringen van 
onderwijsachterstanden en voor volwasseneneducatie (vooral op het gebied van 
taalonderwijs). Alle kinderen moeten gelijke kansen krijgen en zich gelijkelijk kunnen 
ontplooien met bereikbare, voorschoolse educatie om mogelijke achterstand te 
voorkomen. Leerlingen uit het primair onderwijs (PO) en voortgezet onderwijs (VO) 
wordt de juiste onderwijsplek geboden in het regulier onderwijs met extra aandacht voor 
de scholen die zorgvragen faciliteren. Voor leerlingen met een 
zorgvraag zien wij graag een vast contactpersoon tussen de 
gemeente en de Interne Begeleiders (IB’ers) van de betreffende 
scholen.  

Wij pleiten voor de methode van de zgn. ‘Vreedzame school’ en 
projecten als ‘Kleur voor de Klas’. Kinderen leren op deze wijze op 
jonge leeftijd om te gaan met elkaar, met verschillen en met 
mogelijke conflicten. 

De directe omgeving van scholen willen wij verkeersveiliger maken, 
bv. door zebrapaden, waarschuwingsborden met knipperlichten, door het woord 
‘schoolzone’ op de weg aan te brengen en door lagere adviessnelheden bij scholen. Want 
kinderen behoren lopend of met de fiets veilig naar school te kunnen gaan.  
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Sport, Cultuur en Recreatie 

Sport is een manier om de gezondheid te bevorderen en elkaar te ontmoeten. Deelname 
is een individuele keuze. Met een gerenoveerde Vierstee, het nieuwe zwembad 
Brandenburg en de komende renovatie van de Sporthal HF Witte Centrum is De Bilt 
gereed voor de toekomst. Door het uitbesteden van de exploitatie van de Vierstee, het 
zwembad en de Sporthal Kees Boeke loopt de gemeente financieel minder risico. We 
ondersteunen dit van harte. 

Mensen kiezen vaker voor individuele sportbeoefening (fitness, hardlopen, fietsen) 
waardoor verenigingen meer onder druk komen te staan. Dat betekent teruglopende 
ledenaantallen en moeite om vrijwilligers te vinden. Ook heeft de beoefening van sport 
een meer maatschappelijke functie gekregen vanwege de decentralisaties in het sociaal 
domein. In De Bilt heeft de BSF (Biltse Sport Federatie) een overkoepelende en 
coördinerende rol op het gebied van sport en sportverenigingen. De BSF kan benaderd 
worden bij samenwerkingen tussen sportverenigingen, de organisatie van multisport & 
blending en bij eventuele fusie van verenigingen.  

Het is van belang dat van jongs af aan kennis wordt gemaakt met sport en cultuur in 
verenigingsverband. Daarom willen wij dat sporten via bv. de U-pas mogelijk wordt 
gemaakt voor gezinnen met een lager inkomen. Er zal wat ons betreft kritisch gekeken 
moeten worden naar een eerlijke en rechtvaardige verdeling van gemeenschapsgeld over 
sportverenigingen. Vanwege een toename van de individuele sportbeoefening zien we 
nieuwe kansen voor instanties die dit kunnen faciliteren, zoals de Recreatieschappen in 
onze gemeente. Tenslotte willen wij dat de milieutechnische gevolgen van kunstgras 
(met name voetbal/hockey) worden onderzocht.  

Cultuur is van belang voor de vorming van onze identiteit, voor de ontplooiing van 
mensen en de ontwikkeling van creativiteit. Cultuur biedt ruimte voor artistieke, 
maatschappelijke en economische waarden. Een pluriform aanbod stimuleert onze 
inwoners om deel te nemen aan culturele activiteiten wat een maatschappelijke 
meerwaarde heeft voor participatie, leefbaarheid, welzijn, gezondheid en sociale cohesie. 
De rol van gemeenten is vooral faciliterend. Een mooie innovatieve aanwinst in De Bilt is 
het Digitaal Museum, dat voor een groot publiek online toegankelijk is.  

We zien dat veel cultuurproducties tot stand komen door ondernemerschap, zonder 
overheidssteun. Dat zien we ook op het gebied van sport. Covid-19 heeft grote gevolgen 
voor de cultuursector, die beduidend minder steun ontvangt dan andere sectoren. Een 
nieuw cultuurbeleid kan hierop inhaken. In de cultuursector wordt veel gewerkt met 
fondsen. Landelijke overheidsfondsen, daarnaast ook particuliere fondsen. 

De bibliotheek is in beweging. Digitale ontwikkelingen dwingen bibliotheken om zich op 
de toekomst te richten en keuzes te maken. Is Google de nieuwe bibliotheek? De 
samenvoeging van de bibliotheek met het Kunstenhuis biedt nieuwe kansen.  
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Het Lichtruim in Bilthoven waar de bibliotheek is 
gevestigd alsmede de muziekschool, maatschappelijke 
instanties en scholen krijgt meer een functie als 
ontmoetingsplek wat voor de toekomst verankerd 
dient te worden. U-pashouders dienen eenvoudig 
gebruik te kunnen maken van het culturele aanbod 
van bv. St. IDEA. Het belang van het Lichtruim is groot 
voor onze samenleving. Want vanwege afspraken uit 
het verleden moet de gemeente nog lang garant staan 
voor de huurkosten van de bibliotheek en de 
muziekschool.  

De Bilt heeft goede mogelijkheden voor recreatie in parken, bossen en forten. Het 
recreatief buitengebied is zelfs een van de speerpunten uit de Structuurvisie 2030 van De 
Bilt, een kernkwaliteit voor de gemeente en ook van groot belang voor omliggende 
gemeenten die vanwege hun stadse karakter minder mogelijkheden hebben voor 
recreatie. In een aantrekkelijke recreatieve omgeving worden mensen uitgenodigd tot 
het vinden van rust en stilte, ontspanning, actief bewegen en buitensporten.  

We vinden dat een goede balans is vereist tussen economisch voordeel enerzijds en de 
draagkracht van de leefomgeving en bewoners anderzijds. Open groene gebieden (zoals 
Het Biltsche Meertje) bieden recreatieve ruimte in een bebouwde omgeving voor ieder 
toegankelijk en dienen te worden behouden. Deze mogen zelfs versterkt worden in de 
meer verstedelijkte kernen van onze gemeente. Een groenrenovatieplan zorgt ervoor dat 
de biodiversiteit wordt versterkt. Dat is dringend nodig. Zo zal biodiversiteit als een rode 
draad moeten lopen door alle gemeentelijke programma’s en zullen we ons de vraag 
moeten stellen: komt deze ingreep de biodiversiteit ten goede?  
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Bijlage De Lokale Ladder 

De basis van LokaalDeBilt is een overzicht van hoe wij de kerntaken van een gemeente 
zien, onze Lokale Ladder. 

1. De gemeentefinanciën moeten op orde zijn en het wijzigen van de lokale
belastingen kan alleen als alle andere opties zijn benut (Financiën).

2. De gemeente moet ervoor zorgen, dat inwoners zich veilig voelen en veilig zijn
(Veiligheid).

3. Kwetsbare ouderen, mindervaliden en andere hulpbehoevenden moeten goed
ondersteund worden (Sociaal domein).

4. De gemeente moet een sociaal vangnet zijn voor de
zwakkeren in onze samenleving. Inwoners met een
bijstandsinkomen moeten geholpen worden naar werk
of anders naar vrijwilligerswerk (Sociaal domein).

5. Kinderen moeten gelijke kansen krijgen en zich
gelijkelijk kunnen ontplooien. Daarom, goed onderwijs
voor ieder kind in goed onderhouden panden in een
veilige omgeving (Onderwijs).

6. Jongeren, die het op een of andere manier niet alleen
kunnen redden, moeten door de gemeente geholpen
worden: investeer in onze toekomst (Onderwijs).

7. De openbare ruimte dient adequaat onderhouden te worden met voldoende
parkeermogelijkheden, goed onderhouden wegen en trottoirs (inclusief goede
verlichting) en toegankelijk voor alle verkeersdeelnemers (Openbare Ruimte).

8. De gemeente is verantwoordelijk voor de inrichting van de ruimte en dient te
zorgen voor voldoende en betaalbare woningen, zo nodig door verschuiving van
rode en groene contouren (Ruimtelijke Ordening/Volkshuisvesting).

9. De gemeente zorgt voor buurt- en gemeenschapshuizen die de sociale cohesie
versterken. Bij voorkeur door inzet van vrijwilligers, zodat er geen of zo weinig
mogelijk geld bij hoeft (Participatie).

10. Op het gebied van sport, cultuur en recreatie behoeft de gemeente alleen actief te
zijn bij het faciliteren ervan. We laten het initiatief aan verenigingen en individuen
(Sport, Cultuur en Recreatie).
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