Beste dorpsgenoten,
In deze nieuwsbrief geven we een toelichting bij een aantal onderwerpen die in 2014 de
aandacht van het Dorpsberaad hebben gehad. Ook gaan we in op de actualiteit voor 2015.
Het Dorpsberaad is in 2008 opgericht na een oproep vanuit gemeente De Bilt. Om
specifieke problemen en vraagstukken binnen een wijk te kunnen behandelen was lokale
kennis gewenst. Het Dorpsberaad Westbroek is er dan ook voor de belangen van de
inwoners van Westbroek. Het doel is om de gemeente De Bilt gevraagd, maar ook
ongevraagd te wijzen op actuele zaken binnen het dorp.
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Medio 2014 heeft het Dorpsberaad een huis-aan-huis enquête verspreid in Westbroek met
vragen over diverse relevante onderwerpen. Met een responspercentage van bijna 35%
hebben ook deze keer veel Westbroekers gehoor gegeven aan de oproep om zijn of haar
mening te delen. De antwoorden geven een goed beeld van wat er leeft in het dorp. Er zijn
diverse onderwerpen waar een uitgesproken mening uit blijkt en waar wij als Dorpsberaad
ook mee aan de slag zullen gaan. (Kijk voor de complete uitslag van de enquête op onze
website.)
Zowel door het samenwerken met de verantwoordelijke ambtenaren, als ook door het
inschakelen van de gemeenteraad worden wensen van Westbroek niet alleen kenbaar
maar ook waar mogelijk ingewilligd. Bijvoorbeeld op het gebied van leefbaarheid,
ruimtelijke ordening, woonklimaat en welzijn wil het Dorpsberaad Westbroek graag een
voortrekkersrol vervullen.
Verkeersveiligheid
Verkeersveiligheid is een onderwerp dat hoog op de agenda van het Dorpsberaad staat en
het belang hiervan wordt ruim onderschreven door de respondenten van de enquête. Zo
geeft een zeer groot deel aan dat het terugdringen van het sluipverkeer in Westbroek nog
als onvoldoende wordt ervaren en als belangrijkste maatregel kiest de overgrote
meerderheid voor extra controles.
Het Dorpsberaad pleit al langere tijd voor meer handhaving (op de juiste tijdstippen met
het daadwerkelijk uitschrijven van boetes) en zal zich hier dus ook blijvend voor inzetten.
De consequentie is mogelijk wel dat u een keer zal moeten wachten tijdens een controle.
Een ander aspect van verkeersveiligheid kwam ook duidelijk aan de orde. In de dorpskern
zou beter op de snelheid van automobilisten gelet moeten worden.
Zorgt u dat u een geldige ontheffing heeft? Via www.debilt.nl kunt u een (nieuwe)
ontheffing aanvragen.
Onderhoud Burgemeester Huydecoperweg
De staat van onderhoud van de Burgemeester Huydecoperweg laat veel te wensen over.
Het Dorpsberaad heeft dit al meerdere malen aangekaart bij gemeente De Bilt.
Bezuinigingen zorgden ervoor dat dergelijk onderhoud door de gemeente niet uit de
gebruikelijke onderhoudspot te betalen is. De oplossing is gezocht in het reserveren van
een eenmalig bedrag binnen het wegenbeheersplan. Hierdoor wordt het mogelijk om
zowel beschoeiing als bestrating te vervangen.
Eerdere toezeggingen door de ambtenaren van gemeente De Bilt bleken niet waargemaakt
te kunnen worden. Wethouder Van Hulst heeft het Dorpsberaad eind 2014 toegezegd dat
het budget nu eindelijk gerealiseerd is en gereserveerd blijft zodat begin 2015
daadwerkelijk gestart zal worden.
Bovendien is toegezegd dat het Dorpsberaad mee mag denken in de planfase over de
inrichting (denk aan uitwijkmogelijkheden voor groot materieel, voetpad, paaltjes, enz.).
Uiteraard kunt u uw suggesties alvast aan ons kenbaar maken.

Woningbouw Westbroek
Momenteel zijn er diverse plannen op het gebied van woningbouw in Westbroek. Het Dorpsberaad is in overleg met de
diverse partijen om mee te denken over bijvoorbeeld het type huizen, de hoeveelheid huizen, ontsluiting infrastructuur,
enz. Op onze website ziet u de diverse locaties met actuele status.
De visie van het Dorpsberaad op woningbouw in Westbroek is als volgt:
Huizenbouw is nodig voor de vitaliteit van het dorp. Er zijn nauwelijks voorzieningen in de vorm van winkels en openbaar
vervoer in Westbroek. Dus de mensen die met veel plezier in Westbroek wonen voelen zich aangesproken door de
gemeenschapszin van de vele verenigingen, clubs en commissies. Nieuwe aanwas is nodig voor deze verenigingen, maar
ook voor de school en de kerk, om dergelijke zaken en gebouwen in stand te kunnen houden. Het niet bouwen van huizen
is daarom funest voor de vitaliteit van ons dorp.





Inzake de bouwlocatie wordt de voorkeur gegeven aan het zoveel mogelijk volgen van de prioriteiten zoals
vastgesteld in het rapport ‘Toekomstvisie Westbroek – Karakter’.
Daarbij is er een direct verband tussen locatie en starttermijn van bouwen. M.a.w. het Dorpsberaad is van mening
dat er zicht moet zijn op het daadwerkelijk kunnen bouwen binnen een afzienbare termijn (van maximaal 1 jaar).
Inhoudelijk maakt het Dorpsberaad zich hard voor een voorkeurspositie van Westbroekers bij de diverse projecten.
Tenslotte moet de bouwstijl passend zijn bij het dorp.

Gift Rabobank
Zoals wellicht bij u bekend heeft de Rabobank bij het verlaten van het pand in Westbroek een gift aan de gemeenschap van
Westbroek beschikbaar gesteld. Hiermee zal het evenemententerrein (bij de molen) opgeknapt worden middels
gedeeltelijke verharding, aanleg elektra, riolering en verlichting. Door onduidelijkheden over welke partij het initiatief had
is het Dorpsberaad hier uiteindelijk zelf actief mee aan de slag gegaan sinds begin 2014. Met name het overleg met
nutsbedrijven bleek tijdrovend en zorgde bovendien voor (financiële) hobbels.
Inmiddels zijn deze hobbels genomen en de realisatie zal komende periode plaats vinden. Mede dankzij
sponsoring/medewerking van lokale bedrijven als Van Oostrum Westbroek BV, Veldhuizen BV, Lamcon BV en een gift van
de Oranjevereniging Westbroek en Gemeente De Bilt.
Overige
Het Dorpsberaad heeft zich in 2014 ook met diverse andere zaken bezig gehouden. Zo is er een oplossing gevonden voor
de wateroverlast bij het speelpleintje in de nieuwbouw door het aanleggen van rubbertegels. Ook is het kaal gelopen
trapveldje na interventie van het Dorpsberaad weer in ere hersteld. Daarnaast brand de klok op de kerktoren weer als
vanouds na zeer lange periode van (gedeeltelijke) inactiviteit en is de kerkbrug inmiddels goed toegankelijk voor rolstoelen.
Kortom, zeer diverse onderwerpen waar Westbroekers het Dorpsberaad op aan gesproken hebben en waar ook
daadwerkelijk een verschil gemaakt kon worden.
Ten slotte
De vergaderingen van het Dorpsberaad vinden altijd plaats in het Dorpshuis. Om de belangen van u als Westbroeker goed
te kunnen behartigen zijn we natuurlijk ook afhankelijk van uw reacties. Heeft u vragen en/of opmerkingen dan horen we
dat graag zodat we dit op de agenda kunnen plaatsen. Onze contactgegevens vindt u op de voorkant van deze nieuwsbrief.
Onze vergaderingen zijn in principe besloten om effectief te kunnen vergaderen. Echter we hopen we in 2015 te starten
met een ‘inloopspreekuur’ voorafgaand aan de vergaderingen zodat u ook persoonlijk met ons van gedachten kunt
wisselen. Meer informatie hierover volgt later middels de Vierklank en onze website.
Ook als u zich graag wilt aanmelden als lid van het Dorpsberaad kunt u contact opnemen. Uw aanmelding wordt bewaard
en bij een vacature kan er een beroep op u gedaan worden. Kijk voor meer informatie ook op onze website:
www.dorpsberaadwestbroek.nl.
Ten slotte wensen wij u alle goeds en een voorspoedig 2015!
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