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Inleiding: 
In dit jaarverslag 2021 blikken we terug op de speerpunten zoasl we die hebben opgenomen 
in het verkiezingsprogramma van 2018. Het jaar 2021 stond opnieuw in het teken van 
corona, de start van het rijksvaccinatieprogramma, lockdowns en diverse 
vrijheidsbeperkende maatregelen. Er is veel online vergaderd en contacten met inwoners 
waren om die reden beperkt, het is wel gelukt een enkele ALV-vergadering fysiek te houden 
midden in de zomer. 
 
Van het bestuur:  
Medio 2021 hebben de huidige bestuursleden (a.i. voorzitter William Blijham, secretaris 
Annelies Brielsman en penningmeester Pim van de Veerdonk) te kennen gegeven hun 
termijn per 2022 te zullen beëindigen. In 2021 is volop gewerkt met Bilts Belang aan een 
gezamenlijk verkiezingsprogramma. De leden van beide partijen hebben in meerderheid hun 
steun hiervoor uitgesproken en in december 2021 is het verkiezingsprogramma tot stand 
gekomen. Daarnaast is een kieslijstcommissie benoemd die de kieslijst heeft opgesteld voor 
de verkiezingen van maart 2022. 
 
Een terugblik op onze speerpunten uit 2018: 
 
Wat is er bereikt in 2021 (blauw-cursief): 
 

1. Openbare ruimte (biodiversiteit, groenonderhoud, kapbeleid, rattenoverlast, 
zendmasten, speelterreinen, parken en pleinen). 

• Een motie om als gemeente het goede voorbeeld te geven met 
klimaatadaptief parkeren is aangenomen. De parkeerplaatsen zijn inmiddels 
gerealiseerd. 

2. Duurzame mobiliteit (fietsknelpunten, Jan Steenlaan, Verkeerscirculatieplan, 
sluipverkeer, parkeren, handhaving). 

• Alle partijen hebben een wensenlijst ingediend t.b.v. de herijking van het 
GVVP (Gemeentelijk Verkeer en VervoerPlan), waarbij centraal staat dat de 
veiligheid en doorstroming rondom rotondes wordt aangepakt, de fiets-
infrastructuur wordt verbeterd en snelheden worden beperkt naar 30 km/u ; 

 
3. A27 (w.o. geluidsoverlast, fijnstof, snelheidsbeperking, Noordelijke Rondweg) 

 
4. Schapenweide (passende woningbouw, koop/huur, met omwonenden, tiny forest) 

Een motie om op de Schapenweide 70% wonen en 30% natuur (groen) te realiseren 
kreeg bijval maar onvoldoende steun. Een motie om de verkeersafwikkeling voor te 
leggen vóór een nieuw bestemmingsplan kreeg geen meerderheid. Een motie om de 
Structuurvisie te herijken als zich binnen een termijn van 7 jaar op de Schapenweide 
geen life-science bedrijven melden voor de Schapenweide werd aangenomen. 
 

5. Detailhandel (niveau voorzieningen, leegstandsverordening, centrummanager) 
  



 
6. Energietransitie (sceptisch, onhaalbaar, onbetaalbaar, inwoners betrekken) 

• Beter De Bilt heeft niet ingestemd met de ruimtelijke randvoorwaarden voor 
het zonneveldplan van IXZON langs de A27 in Maartensdijk, omdat het gebrek 
aan communicatie en participatie met omwonenden, het lokaal 
eigenaarschap en het niet ten goede komen van de duurzame energie voor 
omwonenden. Ook BENG! stond afwijzend tegenover deze initiatiefnemer , 
het was IXZON te doen om de subsidie binnen te halen, een meerderheid van 
de raad heeft deze locatie afgewezen; 

• We hebben voorgesteld een ‘streefwaarde’ van 30GWu op te nemen (geen 
meerderheid), Om bij windenergie-onderzoek óók kleine windmolens te 
betrekken (geen meerderheid, staand beleid) en om het participatieniveau van 
‘meedenken’ naar ‘meewerken’ te wijzigen (geen steun). Een motie om het 
aanleggen van bossen te onderzoeken en deel te nemen aan het Bomen 
Actieplan kreeg waardering, maar onvoldoende steun. 

 
Verder gerealiseerd in 2021: 

• Een stemverklaring bij de woningbouwplannen en de nieuwe sporthal HF Witte, 
omdat de participatie van omwonenden onvoldoende is verwerkt in het plan. Beter 
De Bilt was ook zeer kritisch over de verantwoordelijke ambtenaar; 

• Een motie voor instandhouding van de mantelzorgwaardering (die zou worden 
geschrapt door het college) is unaniem aangenomen; 

• We hebben gepleit om eerst een visie te ontwikkelen voor de Spoorzone voordat de 
gemeente overeenkomsten sluit met betrokken partijen; 

• We hebben vragen gesteld over uitbreiding van vaccinbedrijf Intravacc; 
• Een motie over een meer uitgebreide Bibob-toets werd ingetrokken na toezegging 

van de burgemeester; 
• Bij vaststelling van de ruimtelijke randvoorwaarden van de Leyenseweg is 

onvoldoende gedaan met de inbreng van omwonenden (hoogbouw / verdichting) 
toen bleek dat ook dat voorstel financieel haalbaar was. Verplaatsing van de 
volkstuinen vonden wij geen goed idee; 

• Een amendement om de Alcoholwet van 1 juli 2021 op te nemen in de APV (mogelijk 
maken van wijnproeverijen op eigen locatie) werd aangenomen; 

• Een motie om het aantal m2 recreatiewoningen te maximeren op Bos Park is 
aangenomen; 

• De wethouder heeft toegezegd om met bewoners rondom de Talinglaan in gesprek te 
gaan om de vijver te behouden (qua oppervlakte) na interventie van Beter De Bilt. 


