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Samen bouwen aan een topklimaat 

Met een groen, rustig woonklimaat en toonaangevende bedrijven in de Life Sciences is De Bilt een gemeente 

met een duidelijke eigen identiteit, in de nabijheid van de bruisende stad Utrecht. Door haar ligging en 
unieke groene karakter heeft De Bilt een uitzonderlijke aantrekkingskracht in de regio die zich ook als geheel 

wil onderscheiden als groen, gezond en slim. 
 

Om in onze gemeente een economisch, sociaal en ecologisch 

topklimaat te scheppen en te vergroten, worden er eisen aan ons 
gesteld die vragen om een heldere stip op de horizon. Wij kiezen 

voor het behouden van alles wat De Bilt uniek maakt en waarde 
geeft. Hiermee gaan we de uitdaging aan om duurzaam te 

groeien, positie te kiezen en regionaal samen te werken, zonder te 

verliezen wat De Bilt maakt wat het is en zonder de rug naar de 
stad Utrecht te keren. 

 
De eigenheid van de Biltse kernen is een kracht. Er is binnen onze 

gemeente ruimte voor zowel diegene die rust zoekt, ruimte voor moderne bedrijven en ruimte voor jong en 
oud om te kunnen wonen, werken en verblijven. Dat is geen vanzelfsprekendheid en daar zijn we trots op.  

 

De inwoners van de kernen en het buitengebied geven samen vorm aan hun eigen omgeving. Overal werken 
wij daarom met hen samen. We staan open voor ideeën die de eigenheid van onze dorpskernen versterken. 

Wij willen een gemeente zijn die naar buiten kijkt. Aanspreekbaar en tegelijk ambitieus. Het resultaat staat 
voorop, maar dat resultaat moet wel voelen als iets van ons allemaal. Daarom zijn we bij dit akkoord 

uitgegaan van de strategische agenda en de daarin door de raad geformuleerde vraagstukken. Het vinden 

van die verbondenheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het college en de hele gemeenteraad, 
waar wij als coalitie met 16 zetels een belangrijke rol in vervullen.  

 
Wij vinden het belangrijk dat de politiek kritisch naar zichzelf kijkt. Samen met collega raadsleden en de 

burgemeester willen we ook graag werken aan een bestuurlijk topklimaat waarin collegialiteit en effectiviteit 
voorop staan. Het is belangrijk om een goede balans tussen daadkracht en draagvlak te vinden. 

 

Wij gaan met plezier, optimisme en enthousiasme samen aan de slag en nodigen als nieuwe coalitie de raad 
en onze inwoners uit om samen met ons verder te bouwen aan een Bilts topklimaat voor wonen, werken en 

verblijven. 
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“Wij willen in onze 

gemeente een 
economisch, sociaal en 

ecologisch topklimaat 
scheppen!” 



 

 

1. Meedoen  

Wij kiezen voor een open stijl van besturen. We dagen onze inwoners (jong en oud) en onze ondernemers 

uit om zelf initiatieven te ontwikkelen en we scheppen ruimte om die in samenspraak met anderen te 
realiseren. We kiezen daarnaast voor samenwerking en partnerschappen om zo samen met alle betrokkenen 

onze ambities waar te maken. We sluiten aan bij de werkwijze van de nieuwe Omgevingsvisie/wet. 
 

Inwoners krijgen eerder in het politieke besluitvormingsproces ruimte. De rol van de gemeenteraad is 

daarbij vooraf kaders vast te stellen, achteraf te toetsen of het proces en de uitkomst daaraan voldoen en 
tenslotte het uiteindelijke besluit te nemen. 

 
De gemeentelijke organisatie is inmiddels al beter ingericht op participatie door de manier van  

gebiedsgericht werken. Nu is het ook aan het gemeentebestuur om stappen te zetten, gebruik makend van 

ervaringen die in de afgelopen jaren al op veel plaatsen zijn opgedaan. We werken daarin graag samen met 
onze inwoners. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat gaan wij doen? 
 

1. We gaan in gesprek (letterlijk maar ook via bijv. de sociale media) met onze inwoners, 
ondernemers, belangenorganisaties, wijkraden en buurtverenigingen. In samenspraak komen we tot 

een plan voor de manier waarop we participatie denken vorm te geven en de instrumenten die we 

daarbij willen gebruiken. Daarbij denken we onder andere aan een digitaal inwonerspanel. In het 
voorjaar van 2019 is het plan afgerond, zodat iedereen, inclusief de gemeente zelf, weet wat de 

spelregels zijn, wat de speelruimte is en hoe deze optimaal kunnen worden benut. 

 

 
 

“Wij maken onze 
ambities samen 

met alle 
betrokkenen 

waar.” 



 

 

2. Een sociaal De Bilt 

In De Bilt hebben we oog voor mensen in onze omgeving. We zetten in op vroegtijdige signalering, 

preventie en betaalbare zorg. Zo voorkomen wij dat mensen tussen wal en schip vallen. Onze voornemens 
zijn erop gericht om mensen die zorg nodig hebben in staat te stellen zo veel mogelijk mee te doen in de 

samenleving.  
 

De zorg richt zich op de kwaliteit van leven en de mens staat centraal. Geen onnodige regels en papierwerk, 

maar ruimte voor professionals om hun eigen afweging te maken. Mensen worden in staat gesteld om zo 
lang mogelijk (veilig) thuis te kunnen blijven wonen in hun eigen omgeving. Bij preventie spelen organisaties 

als MENS De Bilt en WVT een belangrijke rol. 
 

Net als in veel gemeenten heeft De Bilt grote tekorten op de jeugdhulp. Deze hebben we kunnen opvangen 

vanuit de reserve Sociaal Domein maar deze is in 2018 naar verwachting uitgeput. De zorg voor het 
kwetsbare kind blijft uitgangspunt. We blijven ons inzetten om via de VNG en rechtstreeks bij de Minister 

aandacht te vragen, maar daar kunnen wij het niet bij laten. De nieuwe taken binnen het sociale domein 
vragen om monitoring in de effectiviteit van het sociaal beleid en inzicht in het maatschappelijk resultaat van 

geleverde zorg en ondersteuning. We analyseren grondig waar financiële tekorten vandaan komen en 
ontwikkelen in de tweede helft van 2018 een plan van aanpak om deze in 2022 te hebben weggewerkt. 

Hierdoor houden we grip op de financiële keten in het Sociaal Domein. 

 
 

Wat gaan wij doen? 
 
WMO 

1. Veel mensen zien vaak wel dat het met iemand niet goed gaat maar weten niet wat te doen. We 
zorgen dat diegenen die zich hier zorgen over maken het Sociaal Team kunnen vinden. 

2. Initiatieven om eenzaamheid tegen te gaan hebben voor sommige mensen een hoge drempel. 

Daarom komt er een meldpunt eenzaamheid. Van hieruit worden mensen actief opgezocht en wordt 
samen met hen gezocht naar activiteiten. 

3. Er moeten voldoende vervoersmogelijkheden zijn voor mensen met een beperking. Voor mensen die 
zijn aangewezen op aangepast vervoer, is er de regiotaxi. Vanaf 2019 trekt de provincie Utrecht 

haar bijdrage terug. De gemeente De Bilt neemt samen met de U10 en de provincie haar 

verantwoordelijkheid om voor een alternatief te zorgen, bijvoorbeeld in de vorm van een 
vrijwilligerstaxi of buurtbus. 

4. De gemeente zorgt dat de WMO in de toekomst betaalbaar blijft. Daarbij kijken we ook naar de 
eigen financiële bijdrage. Deze mag er niet toe leiden dat mensen zorg mijden.  

5. Wij sluiten aan bij het landelijke project fraudebestrijding om misbruik van zorggeld door 
zorgaanbieders te voorkomen. 

 

Jeugdzorg 
6. Hulp aan jongeren wordt zoveel mogelijk in het gezin geboden. Als dat niet meer kan, dan zoeken 

wij naar hulp die zo veel mogelijk lijkt op een gezinssituatie. Hierdoor voorkomen we zoveel mogelijk 
dat kinderen zijn aangewezen op jeugdzorg in instellingen. 

7. Uitgangspunt binnen de jeugdzorg is ‘1 gezin, 1 plan, 1 hulpverlener’. Dit betekent niet dat één 

hulpverlener alle problemen kan oplossen maar wel dat de zorg op elkaar is afgestemd.  
8. Het is zorgelijk dat steeds meer jongeren zich eenzaam voelen. Familie, sportverenigingen, scholen 

en (huis)artsen moeten weten bij wie zij met hun zorgen over jongeren terecht kunnen. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Daarnaast 

9. Wij hebben oog voor mensen met schulden. De mogelijke stress die het gevolg is van een 

langdurige schuldenproblematiek, kan een goede maatschappelijke participatie in de weg staan. Hier 
kan de Budgetkring bij helpen.  

10. De Adviesraad Sociaal Domein is een belangrijke gesprekspartner waar het gaat om het beleid in het 

Sociaal Domein. Cliënten zijn vertegenwoordigd in de Adviesraad maar betrekken we ook 
rechtstreeks. 

11. We hebben veel waardering voor mantelzorgers. Het is belangrijk onze gemeente zo in te richten, 
dat zij voldoende ondersteuning krijgen. Het Steunpunt Mantelzorg speelt hierin een belangrijke rol. 

We zorgen er ook voor dat de mantelzorger er even tussenuit kan. 

12. Nu de basis op orde is, willen we de komende vier jaar hard werken aan de transformatie in het 
Sociaal Domein. Door de beweging van dure zorg naar goedkopere zorg realiseren wij ook een 

bezuiniging. 
13. Er komt een visie en een uitvoeringsprogramma inclusieve samenleving De Bilt in nauw overleg 

opgesteld met de Adviesraad Sociaal Domein. 
14. Vier jaar geleden heeft de raad besloten om middelen voor het Sociaal Domein alleen aan te wenden 

voor het Sociaal Domein zelf. Inmiddels is de bestaande reserve bijna uitgeput. Wij kiezen ervoor 

om deze manier van werken in stand te houden omdat dit inzichtelijk maakt wat we van het Rijk 
ontvangen en waar tekorten ontstaan. Na twee jaar evalueren we deze keuze met de raad. 

 

 
 

 
 
“De mens staat 
centraal. Wij 
willen geen 
onnodige regels 
en papierwerk. ” 

Foto: MENS De Bilt 



 

 

3.  Duurzaamheid 

Wij laten ons inspireren door de Global Goals van de Verenigde Naties voor duurzame ontwikkeling. Thema’s 

als klimaatadaptatie, schoon water en ‘fairtrade’ maken daar onderdeel van uit. Voor klimaatgemeente De 
Bilt zijn deze doelen een vanzelfsprekend uitgangspunt. De thema’s energietransitie, circulaire economie en 

versterking van de biodiversiteit zijn drie pijlers waar wij in de komende raadsperiode prioriteit aan geven. 
We werken hierin nauw samen met partners zoals het Bilts Energie Beraad. 

 
 

Wat gaan wij doen? 
 

1. Om de ambitie ‘Energieneutraal in 2030’ te realiseren is het allereerst noodzakelijk het 
energieverbruik terug te dringen. Daarom stellen we nog in 2018 een ambitieus programma op voor 

het isoleren van woningen en gebouwen. Belangrijke aandachtspunten daarin zijn de voorlichting 

over financieringsmogelijkheden en innovaties en de betaalbaarheid voor eigenaar/bewoners met 
een bescheiden inkomen. 

2. De gemeente pakt de regierol in samenwerking met Stedin en andere partijen om te komen tot 
aardgasvrije buurten en wijken en geeft zelf het goede voorbeeld. Er komt een wijkgerichte warmte-

aanpak voor bestaande bouw in goede samenspraak met onze inwoners. 

3. Omdat het monumentale deel van het gemeentehuis niet voldoet aan onze duurzaamheidseisen en 
het gemeentehuis op dit moment onderbenut wordt, onderzoeken wij de mogelijkheid van een 

nieuwe bestemming voor Jagtlust.  
4. We stimuleren de oprichting van niet commerciële coöperaties voor levering van groene energie aan 

woningen in de omgeving. Voor het buitengebied onderzoeken we samen met de inwoners en 
agrariërs de mogelijkheden van en het draagvlak voor energieopwekkers en duurzame 

verwerkingstechnieken. Aandachtspunten zijn een goede inpassing in het landschap en een concreet 

(financieel) voordeel voor inwoners in de directe omgeving.  
5. We brengen zonnepanelen aan op alle gemeentelijke panden die daarvoor geschikt zijn. 

6. De activiteiten en resultaten van BENG! worden geëvalueerd om te bezien welke rol deze 
energiecoöperatie verder zal spelen met het oog op de lokale energietransitie.  

7. De gemeenteraad wordt halfjaarlijks gerapporteerd over de agenda en de bereikte 

duurzaamheidsresultaten van (maatschappelijke) partners in het Bilts Energieakkoord. 
8. De gemeente geeft het goede voorbeeld in het reduceren van de CO2-uitstoot. Bij de inkoop van 

goederen en diensten is het aantal transportkilometers een aandachtspunt.  
Dat kan tevens bijdragen aan de versterking van de lokale economie. 

 

 
 

“ Wij maken  
werk van het 
terugdringen  

van het 
energieverbruik.”  



 

 

4.     Werken en economie: een aantrekkelijk vestigingsklimaat 

De Bilt is als gemeente een aantrekkelijke vestigingsplaats. Die aantrekkelijkheid ontlenen we voor een 

belangrijk deel aan de centrale ligging en doordat we deel uitmaken van een belangrijke kennisregio met 
hoogwaardige bedrijven en instellingen (Life Science As). We zien grote kansen voor het midden- en 

kleinbedrijf in het kader van de energietransitie. Die kunnen tevens leiden tot een extra impuls voor de 
werkgelegenheid. Ook leveren wij graag een bijdrage aan het vergroten van toekomstmogelijkheden voor de 

agrarische sector door nieuwe bedrijfsactiviteiten, zoals recreatie, zorg, agrarisch natuurbeheer en levering 

van energie (‘Vitaal Platteland’). 
 

Extra aandacht in deze raadsperiode vraagt het centrumplan Bilthoven. Het is belangrijk dat we in 
samenwerking met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden zorgen voor de totstandkoming van 

een bruisend centrum.  

 
We hebben ook oog voor wat dit betekent voor onze eigen inwoners. In De Bilt sluiten we niemand uit. Voor 

ieder mens is het belangrijk om te werken of om op een andere manier een steentje bij te dragen aan de 
samenleving. Voor wie dat niet zelfstandig kan bereiken, biedt de gemeente ondersteuning. Ook staan we 

open voor initiatieven vanuit de samenleving die bijdragen aan vergroting van de kansen op de 
arbeidsmarkt. De gemeente wil samen met het bedrijfsleven invulling geven aan een sterk 

ondernemersklimaat. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wat gaan wij doen? 
 

1. In deze raadsperiode gaan we werken aan de verdere versterking van de Life Science As inclusief de 

bereikbaarheid daarvan in samenwerking met de provincie, het Utrecht Science Park en de Economic 
Board Utrecht (EBU). 

2. Bij het ontwikkelen van de omgevingsvisies voor de groene kernen schenken we aandacht aan de 
ontwikkelingsmogelijkheden van nieuwe vormen van agrarische bedrijvigheid. 

3. Nog in 2018 komt er een herijking van het Masterplan en het Beeldkwaliteitsplan voor het centrum 

van Bilthoven op basis van de huidige situatie en ontwikkelingen. Ook wonen maakt hiervan 
onderdeel uit. Belangrijk is ook het parkeren: we zorgen voor 950 parkeerplaatsen. In dat verband 

doen wij een onderzoek naar de mogelijkheden van een ondergrondse parkeergarage voor kort 
parkeren. 

4. We zoeken de samenwerking met het lokale bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen om 
mensen aan het werk te helpen. 

5. In regionaal verband stimuleren we totstandkoming van een gericht bij- en omscholingsprogramma 

om te zorgen voor voldoende technisch geschoold personeel in het kader van de energietransitie. 

 
 
“ Wij geven samen met 
het bedrijfsleven 
invulling aan een sterk 
ondernemersklimaat.”  



 

 

6. De bijstandsuitkering is een vangnet maar het hebben van werk is belangrijker. Daarom zijn we 

streng aan de poort, maar eenmaal in de bijstand zijn we ruimhartig: maatwerk en vertrouwen zijn 

leidend in ons beleid. 
7. In samenwerking met het bedrijfsleven gaan we aan onze inwoners laten zien waar ondernemers in 

De Bilt mee bezig zijn met als doel de uitwisseling van ideeën en kennis. Ook het onderwijs zal 
daarbij waar mogelijk worden betrokken. 

8. Gezien de strategische ligging voor bedrijven aan de Life Science As kiezen we voor een invulling 

van de Schapenweide met bedrijven en kennisinstellingen, waarbij de optie om dit te combineren 
met woningbouw nadrukkelijk open blijft. 



 

 

5.  Een gezond woonklimaat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We willen een prettige en gezonde woonomgeving bieden waar mensen zich welkom voelen, met een 
passend woningaanbod voor alle groepen inwoners.  

 

De aantrekkelijkheid van onze regio en ook van de gemeente is groot en dat is zichtbaar in hoge 
huizenprijzen en lange wachttijden voor een sociale huurwoning. Wij zien het als een uitdaging het 

woningaanbod aanzienlijk uit de breiden. In het licht van onze ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn, is 
een tweede uitdaging om de bestaande woningvoorraad verder te verduurzamen. En tenslotte blijven we 

werken aan de vitaliteit van de groene kernen. 

 
 

Wat gaan wij doen? 
 

1. Onze ambitie is het voldoen aan onze woningbouwopgave van 845 woningen tot 2026. Van deze 

woningen bestaat 30% uit sociale woningbouw. In 2019 wijzen wij binnen alle zes de kernen 
locaties aan voor het realiseren van deze ambitie. 

2. Bij het aanwijzen van deze locaties gaan wij uit van de zgn. ‘rode contouren’. Mochten deze voor de 

groene kernen, met name Westbroek en Maartensdijk, té knellend blijken, dan treden we in overleg 
met de provincie om hiervan af te wijken (rood en groen uitruilen). Voorwaarde is dat woningbouw 

niet ten koste gaat van waardevolle natuur en dat er sprake is van groencompensatie. 
3. Wij kiezen ervoor om het aanbod aan middenhuurwoningen te vergroten, ook in centrumlocaties. 

Doel is doorstroming te  verbeteren en wachtlijsten voor sociale woningbouw te verminderen. 

4. We maken afspraken met SSW over het bevorderen van doorstroming van ouderen en 
scheefhuurders en de verduurzaming van panden. 

5. Bij het realiseren van de woningbouwopgave gaan we nieuwe woonvormen en experimenten een 
kans geven, bijvoorbeeld via projecten voor groepswonen door ouderen, de transformatie van 

leegstaande bedrijfspanden en ‘tiny houses’.  
6. Wij zetten stevig in op duurzaam bouwen en bevorderen de realisatie van nul-op-de-meterwoningen. 

In het voorjaar van 2019 komen we met een plan om samen met eigenaar/bewoners, particuliere 

verhuurders en SSW te werken aan het terugdringen van het verbruik van fossiele energie en aan 
afkoppeling van het gasnet in de bestaande woningvoorraad. 

7. Er komen meer voorzieningen die mensen in staat stellen langer thuis te wonen en voldoende 
seniorenwoningen dichtbij winkels en gezondheidscentra. Maar de gemeente biedt ook ruimte aan 

vitale ouderen die samen een vernieuwende woonvorm willen realiseren. Voor hen die niet 

zelfstandig willen blijven wonen, komen er experimenten met woonvormen tussen zelfstandig wonen 
en wonen in een woonzorgcentrum of verpleegtehuis in, zoals kangoeroewoningen. 

8. Gemeenten krijgen een nieuwe verantwoordelijkheid voor mensen met een verstandelijke of 
psychische beperking die zijn aangewezen op “beschermd wonen”. We gaan innoveren waar het 

gaat om wonen en begeleiding (door vrijwilligers en door professionals). In onze bouwopgave 

realiseren we ook woningen voor deze doelgroepen. 

“ Wij gaan de 
uitdaging aan om  

het woningaanbod  
uit te breiden.” 



 

 

6. Mobiliteit en verkeersveiligheid 

Bovenlokaal denken en handelen is essentieel in de oplossing van lokale vraagstukken op het gebied van 

mobiliteit en bereikbaarheid. We blijven daarover in gesprek met Rijk, provincie en gemeente Utrecht. We 
pakken onze verantwoordelijkheid  om onze gemeente als OV knooppunt vorm te kunnen geven. Station 

Bilthoven wordt enerzijds gebruikt door reizigers die onze gemeente als bestemming hebben. Dit station 
heeft ook een regionale functie als overstappunt naar en van Utrecht Science Park en de Life Science As, in 

combinatie met het OV en de fiets. Ook bij wegen met een regionale functie voor fiets of auto trekken wij 

samen op met de provincie. Behalve bereikbaarheid is ook het comfort en de veiligheid van fietsers en 
wandelaars een belangrijk aandachtspunt. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wat gaan wij doen? 
 

1. Omdat De Bilt een gemeente is waarin men graag woont, werkt of verblijft, staat de bereikbaarheid 

onder druk. Daarom worden op korte termijn maatregelen getroffen voor het tegengaan van 

sluipverkeer en van langdurig geparkeerde auto’s van elders. 

2. Station Bilthoven wordt een belangrijk overstappunt voor reizigers van en naar Utrecht Science Park 

en de Life Science As. We gaan in gesprek met de provincie om huidige busverbindingen in stand te 

houden en uit te breiden richting het Berg en Boschterrein en indien mogelijk naar Maartensdijk. 

3. We stellen in U10 verband op korte termijn provinciale gelden zeker waarop we gerekend hadden 

voor het Biltse VCP en de andere geplande projecten. We voeren dit plan uit inclusief 

eenrichtingsverkeer. 

4. Er wordt onderzocht of de stopplaats van het openbaar vervoer op de Driehoek kan plaatsvinden 

waardoor de rotonde voor de Jan Steenlaan wordt ontlast. Dit komt de verkeersveiligheid bij de daar 

gelegen scholen en bedrijven ten goede. We richten de omgeving in om aan de functie van 

overstapplaats voor openbaar vervoer en fiets te voldoen. Ook kijken we naar het aanbod van 

(elektrische) fietsen. 

5. We zetten in op verdere ontwikkeling van OV-knooppunten, recreatieve knooppunten en regionale 

fietsnetwerken binnen onze gemeente in samenwerking met de provincie. Bij herinrichting van de 

openbare ruimte zorgen we voor veilige en goede stallingsmogelijkheden voor fietsen.  

6. Parkeren blijft gratis. In drukke gebieden hanteren wij blauwe zones inclusief handhaving met 

gebruik van moderne technieken. Aanduidingen van parkeerplaatsen, beschikbaarheid en het 

parkeerregime worden sterk verbeterd. Om toekomstige ontwikkelingen en verbetering van 

dienstverlening in het centrum van Bilthoven mogelijk te maken, wordt ondergronds betaald 

parkeren voor nieuw te bouwen parkeergarages niet op voorhand uitgesloten. 

7. Bij geplande renovaties van wegen, zeker in de groene kernen, wordt “auto te gast”- straatinrichting 

overwogen. Deze voeren we ook in voor de Jan Steenlaan in Bilthoven. 

“ Wij zetten in op 
ontwikkeling van 
OV- en recreatieve 
knooppunten.” 



 

 

8. Parkeren van auto’s dichtbij voorzieningen blijft, bij beperkt beschikbare ruimte, met prioriteit 

beschikbaar voor invaliden. Met het oog op de steeds hogere gemiddelde leeftijd overwegen we 

seniorenplaatsen. 

9. Bij inrichting en aanpak van specifieke straten en wijken betrekken we inwoners en gebruikers als 

ervaringsdeskundigen. 

10. De rotonde Biltse Rading / Groenekanseweg is een knelpunt tijdens de spits. Door de provinciale 

snelfietsroute richting Amersfoort met een tunnel op te waarderen verbetert bij deze rotonde de 

doorstroming en de veiligheid voor fiets en auto. 



 

 

7. Vitaliteit groene kernen 

In het uitgestrekte buitengebied van de gemeente De Bilt liggen vier kleine kernen (Maartensdijk, 

Groenekan, Westbroek en Hollandsche Rading) die gekenmerkt worden door een grote mate van sociale 
cohesie en betrokkenheid van de inwoners. Dit uit zich onder meer in het rijke verenigingsleven.  

Agrarische ondernemers in de buurt van de kernen vervullen een belangrijke rol in de productie van voedsel, 
aanbieding van lokale producten en zij zorgen voor werk. Voor vitaliteit van het platteland en deze kernen 

willen we de huidige basisvoorzieningen minstens gelijk houden. Daarom is de komst van jonge gezinnen 

belangrijk. 
 

 

Wat gaan wij doen? 
 

1. Met gerichte, gedifferentieerde woningbouw, breiden we het bewonersaantal van de vier kernen uit. 
Hierbij ligt de nadruk op de komst van jonge gezinnen. 

2. Voor het bewaren van sociale cohesie is de aanwezigheid van een basisschool in elke kern 
essentieel, evenals aanwezigheid van sport en cultuurverenigingen. 

3. Wij streven naar het verhogen van de bezettingsgraad van dorpshuizen door naast gebruik voor de 

eigen kern ook verhuur aan derden te realiseren. Bij de ontwikkeling van nieuwe activiteiten worden 
inwoners altijd betrokken. 

4. De gemeente gaat het experiment ‘leefbaarheidsbudget’ als onderdeel van het gebiedsgericht 
werken in de kern Hollandsche Rading uitbreiden naar de andere drie groene kernen. In het 

participatiebeleid werken we dit verder uit. 

 

 
 

“ Wij willen de 
basisvoorzieningen 

in de groene kernen 
behouden. 

Onderwijs, sport en 
cultuur zijn daarin 

essentieel.” 



 

 

8. Openbare ruimte 

We wonen in een prachtige groene gemeente met fraaie landgoederen en mooie bossen. Dat bepaalt voor 

een groot deel de aantrekkelijkheid van De Bilt. Die aantrekkelijkheid willen we koesteren en nog verder 
vergroten.  

De openbare ruimte is van ons allemaal en zowel gemeente als inwoners en gebruikers zijn samen 
verantwoordelijk voor zorgvuldige inrichting en beheer. Toegankelijkheid en duurzaamheid staan daarbij 

voorop. 

 

 
 

 
Wat gaan wij doen? 
 

1. Samen met de Adviesraad Sociaal Domein stellen we nog dit jaar een inventarisatie op van 

knelpunten in de openbare ruimte voor mensen met een beperking. In 2019 komt er een 

meerjarenplan om deze knelpunten op te lossen, rekening houdend met reeds geplande 

werkzaamheden. 

2. Bij herinrichting van straten, pleinen en parken wordt ruimte gemaakt voor ‘bewegen’ en 

‘ontmoeten’. 

3. Samen met andere gebiedspartners gaan we werken aan het vergroten van de aantrekkelijkheid van 

het Noorderpark. Het belang van recreëren moet hier in balans zijn met het woongenot van 

inwoners van Groenekan. 

4. Wij gaan werken aan het verder afkoppelen van het regenwater en aan het ‘ontstenen’ van straten 

en pleinen. De gemeente sluit zich aan bij de Operatie Steenbreek. Parkeerplaatsen worden nog 

uitsluitend onverhard of halfverhard aangelegd. Particulieren willen we stimuleren een bijdrage te 

leveren aan het vergroenen van hun buitenruimte. Daartoe starten we in samenwerking met de 

tuinbranche in 2019 een voorlichtingsactie. 

5. Het beheer van de buitenruimte draagt bij aan behoud en versterking van de biodiversiteit. Speciale 

aandacht geven we aan onkruidbestrijding. We maken duidelijke afspraken met uitvoerders en 

particulieren die bereid zijn een deel van het openbaar groen te adopteren. Daarnaast wordt samen 

met provincie, waterschappen en ProRail volop ingezet op bestrijding van zogenoemde ‘invasieve 

exoten’.  

6. De reeds geplande evaluatie van het bomenkapbeleid vindt in 2018 plaats met als doel het behoud 

van zoveel mogelijk waardevolle bomen in alle kernen. 

7. De gemeente organiseert jaarlijks in de wijken een schouw samen met bewoners en raadsleden, 

gevolgd door acties om geconstateerde knelpunten op te lossen. Ook komt er een ‘wijkkijk’ met 

kinderen. 

8. We staan positief tegenover inspanningen van onder meer provincies, gemeenten en waterschappen 

om te komen tot één Nationaal Park Heuvelrug van het Gooimeer tot aan de Grebbeberg. In dat 

kader werken we onder meer aan het versterken van het Natuur Netwerk Nederland (NNN, 

voorheen Ecologische Hoofd Structuur). 

“ De openbare 
ruimte is van ons 
allemaal. Wij zijn 
daar samen 
verantwoordelijk 
voor.” 



 

 

9. Sport, kunst en cultuur 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
We willen een bruisend klimaat op het terrein van sport, kunst en cultuur. De verenigingen spelen daarin 

een essentiële rol en daarin willen wij ze graag faciliteren. Daarnaast zijn er velen die sporten en bewegen 
buiten verenigingsverband. Ook dat is van groot belang uit een oogpunt van gezondheid en vitaliteit. We 

vinden het belangrijk dat sport voor iedereen mogelijk is, ongeacht lichamelijke, verstandelijke of financiële 

beperkingen. 
 

De gemeente De Bilt kent ook een rijk cultureel leven met een breed cultuuraanbod, zowel op professioneel 
als amateurniveau. Samen met inwoners en culturele instellingen zorgen we voor een cultuurklimaat, waarin 

deelname aan kunst en cultuur wordt gestimuleerd. De gemeente speelt een faciliterende en 

ondersteunende rol. Wijkgebouwen en dorpshuizen bieden volop ruimte aan cultuurbeleving. Geschiedenis, 
monumenten en immaterieel erfgoed dragen in hoge mate bij aan de identiteit van de gemeenschap. 

 
 

Wat gaan wij doen? 
 

1. Goede sportaccommodaties in de wijk en in het dorp zijn onmisbaar. Wij starten met nieuwbouw 

van de sporthal bij H.F. Witte. 

2. We stimuleren buiten spelen, waardoor kinderen beter sociale vaardigheden kunnen ontwikkelen. Bij 

aanleg en renovatie van woonwijken (Tuinstraatkwartier, terrein H.F. Wittecentrum) wordt vanaf het 

begin rekening gehouden met sport- en speelvoorzieningen. 

3. Sportverenigingen worden gestimuleerd om meer te doen op het gebied van gehandicaptensport en 

het aanpassen van accommodaties ten behoeve van mensen met een beperking. 

4. De exploitatie en het beheer van de gemeentelijke binnensportaccommodaties (zwembad 

Brandenburg, Kees Boekehal en Vierstee) dragen we over. Hierbij kiezen we voor een vorm van 

samenwerking, waarin de gemeente stuurt op maatschappelijke doelstellingen en die draagvlak 

heeft bij gebruikers van de accommodaties. 

5. Bewaren wat waardevol is, is een gezamenlijke opdracht. De gemeente werkt daarom ook mee aan 

het vergroten van de bekendheid van het streekarchief en het Regionaal Historisch Centrum Vecht 

en Venen; de collecties worden regelmatig tentoongesteld. 

6. Het Lichtruim heeft zich de afgelopen vier jaar ontwikkeld tot een belangrijke voorziening voor zowel 

beeldende als podiumkunsten door amateurs en professionals. Dit multifunctionele gebouw bindt de 

buurt en de instellingen die erin zijn gevestigd. Het gebouw wordt echter nog niet optimaal gebruikt. 

We sluiten aan bij de visie op de toekomst van het Lichtruim en gaan voor realisatie van een foyer 

met ontmoetingsruimte, een aanspreekpunt voor (potentiële) gebruikers en verbeterde 

toegankelijkheid, waar wij ook als gemeente onze verantwoordelijkheid in willen nemen. 

7. Voortbordurend op het werk van de raadswerkgroep ontwikkelen we een visie op de openbare 

bibliotheek van de toekomst. Daarbij hebben we zowel oog voor de bibliotheek in Bilthoven als die in 

Maartensdijk.  

“ Wij vinden 
het belangrijk 
dat iedereen 

aan sport kan 
doen. “ 



 

 

10.        Een veilig woonklimaat 

De traditionele rol van de gemeente is veranderd. Meer disciplines zijn betrokken bij veiligheidsvraagstukken 

en veiligheid kent vele gezichten. Ondermijning is een bijzonder zorgpunt, de onder- en bovenwereld lopen 
steeds meer in elkaar over. De impact van veiligheid binnen het digitale loket van de gemeente en privacy 

van inwoners vraagt meer aandacht. 
 

Het sociale netwerk in onze gemeente heeft een belangrijke signalerende functie op het gebied van overlast 

en onveiligheid. Daartoe wordt samenwerking gezocht met scholen, sportverenigingen, religieuze 
organisaties en zorgverleners. Hier raken veiligheid en het Sociaal Domein elkaar. Bij kwetsbare groepen, 

verwarde personen en als er sprake is van kindermishandeling of huiselijk geweld is er verbinding nodig 
tussen zorg en veiligheid.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wat gaan wij doen? 
 

1. Het gebruik van Burgernet wordt verder uitgebouwd.  

2. We stimuleren initiatieven op het gebied van preventie door inwoners (zoals Whatsapp 

buurtpreventie en Waaks). 
3. Via voorlichting over woning- en auto-inbraak, babbeltrucs en cybercriminaliteit voorkomen wij 

onveiligheid. 

4. Het gevoel van veiligheid wordt versterkt bij tijdig snoeien en regelmatig onderhoud van het 
openbaar groen. 

5. Een veilige woonomgeving wordt versterkt door goede straatverlichting, met name bij bushaltes, 
stations en fietsenstallingen. 

6. Bij inrichting van schoolomgevingen is een verkeersveilige inrichting uitgangspunt. 
7. De organisatie van een Veiligheidstour, die in samenhang wordt uitgevoerd met de bij openbare 

ruimte genoemde wijkschouw, brengt inwoners, politie, gemeente en brandweer samen om te 

discussiëren over verbetering van de veiligheid in de eigen leefomgeving. 
8. Boa’s moeten goed zichtbaar zijn door vaker te patrouilleren met mountainbike of E-bike. Zij zijn de 

ogen en oren van de gemeente in wijken en buurten. Naast hun handhavende taak zijn Boa's de 
ogen en oren van de gemeente in wijken en buurten. 

 
 

 

“ Wij zoeken 
samenwerking met 
het sociale netwerk 
in de gemeente op 
het gebied van 
veiligheid.” 



 

 

11.  Bestuur en organisatie 

Inwoners en ondernemers moeten zich welkom voelen en persoonlijke aandacht krijgen. Van onze 

medewerkers verwachten we daarom een servicegerichte houding en gedrag dat past bij een samenleving 
waarin de gemeente haar inwoners ondersteunt, faciliteert en uitdaagt om te participeren. Uitgangspunt bij 

dienstverlening is: “Digitaal waar mogelijk, persoonlijk waar nodig”. 
 

 

Wat gaan wij doen? 
 

1. Het college gaat in 2018 aan de slag met een Meerjarenprogramma "Koersen op de digitale 

Dienstverlening 2019-2022".  
2. Online stellen we de klant centraal en processen gaan we hoogwaardig en laagdrempelig inrichten. 

We zorgen dat antwoorden op de meeste vragen van inwoners op een duidelijke manier op de 
website van de gemeente te vinden zijn. Ook zorgen we ervoor dat de digitale veiligheid op orde is.  

3. In de beantwoording van vragen worden alternatieven en consequenties van verschillende opties 

aangereikt. De waardering voor deze werkwijze komt in de inwoners-tevredenheid monitor eind 
2019 tot uitdrukking in ons streven naar het rapportcijfer ‘8’. 

4. In 2018 vindt een medewerkers tevredenheidsonderzoek (MTO) plaats, ook om zicht te krijgen op 
de ervaringen met de recente organisatieverandering ten behoeve van het gebiedsgericht werken. 

Extra aandacht zal worden gericht op het terugdringen van ziekteverzuim, het vervullen van 
vacatures en het begroten en monitoren van inhuurkosten. 

 

 
 

 

“ Wij breiden de 
digitale 

dienstverlening 
van de gemeente 

verder uit.” 
 



 

 

12.  Financiën 

De OZB verhogen wij alleen met het inflatiepercentage tenzij alle andere opties tot 

opbrengstverhoging, besparingen of bezuinigingen onhaalbaar zijn gebleken.  
 

Onze vier wethouders kiezen voor het werken in deeltijd om de lasten voor de gemeente te beperken. Dit 
heeft ertoe geleid dat gekozen is voor vier wethoudersposten van 0,85 fte. 

 

Verder is te voorzien dat een aantal autonome ontwikkelingen in de begroting financieel vertaald moet gaan 
worden. Het gaat met name om: de Omgevingswet, het tekort op de jeugdzorg en een noodzakelijke 

investering in de ambtelijke organisatie. Gezien de hierdoor verwachte beperkte financiële speelruimte zijn 
we terughoudend in de financiële vertaling van onze nieuwe ambities. 

 
 

Ambities nieuwe coalitie 
 

 
2019 2020 2021 2022 

 
  

Burgerparticipatie: plan opstellen 30.000     

Projectleider Sociaal Domein 70.000 70.000    

Duurzaam meerjarig 
onderhoudsprogramma eigen vastgoed 

  100.000 100.000 
 

Leefbaarheidsbudget Groene Kernen 20.000 20.000 20.000 20.000  

Verbeteren toegankelijkheid openbaar 

ruimte 
25.000 25.000 25.000 25.000 

 

Verbeteren groenonderhoud 100.000 100.000 100.000 100.000  

Nieuwbouw sporthal H.F. Witte   200.000 200.000  

Stimuleringsbudget Lichtruim 50.000 50.000 50.000 50.000  

Extra kosten realisatie nieuwbouw BS 
Regenboog 

  75.000 75.000 
 

      

Totaal 295.000 265.000 495.000 495.000  

 
 

 

 

 
 



 

 

Bilthoven, 22 juni 2018 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
VVD – Fred van Lemmen    GroenLinks – Henk Zandvliet 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

D66 – Donja Hoevers     CDA – Werner de Groot 

 
 

 
 

 


