Beste dorpsgenoten,
In deze nieuwsbrief geven we een toelichting bij een aantal onderwerpen die in 2013 de
aandacht van het Dorpsberaad hebben gehad. Ook gaan we in op de actualiteit voor 2014.
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.
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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.
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.
Project ‘Van Wijnen’
Het afgelopen jaar zijn er diverse bijeenkomsten in het Dorpshuis geweest om
Westbroekers te informeren over dit woningbouwproject. Ook het Dorpsberaad is om een
mening gevraagd inzake de diverse vragen die omtrent dit project spelen.
De belangrijkste vraag was de locatiediscussie. Het Dorpsberaad heeft de voorkeur
uitgesproken om voor zover mogelijk de prioriteiten te volgen zoals vastgesteld in het
rapport ‘Toekomstvisie Westbroek – Karakter’. Door de onmogelijkheden op andere
locaties ligt voor het Dorpsberaad de prioriteit nu bij locatie ‘Van Wijnen’, aangezien het
Dorpsberaad de vitaliteit van Westbroek belangrijker vindt dan de locatie. Het Dorpsberaad
is van mening dat er huizen gebouwd moeten worden binnen een afzienbare termijn (van
maximaal twee jaar) om Westbroek vitaal te houden.
Er zijn nauwelijks voorzieningen in de vorm van winkels en openbaar vervoer. 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 de 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.
Inhoudelijk heeft het Dorpsberaad zich verder hard gemaakt voor een voorkeurspositie van
Westbroekers bij de uitgifte van de vrije kavels en is de ontsluiting van de nieuwe weg langs
deze kavels aan de zuidkant een voorwaarde. Door het aan beide zijden te ontsluiten wordt
voorkomen dat het een exclusief laantje met bestemmingsverkeer wordt. Bovendien
voorkomt dit dat verkeer (met name voetgangers/kinderen) met bestemming dorpskern via
de Kerkdijk zou moeten.
Verkeersveiligheid
Sluipverkeer is een belangrijk punt op de agenda van het Dorpsberaad inzake
verkeersveiligheid. Het terugdringen van sluipverkeer wordt naar mening van het
Dorpsberaad het best gerealiseerd door regelmatige controles waarbij er ook
geverbaliseerd wordt. Zorgt u dat u een geldige ontheffing heeft? Via www.debilt.nl kunt u
een (nieuwe) ontheffing aanvragen.
De optie om te controleren middels een camerasysteem kon niet op de steun van het
Dorpsberaad rekenen omdat dit op veel praktische bezwaren van de ondernemers stuitte.
Daarnaast heeft het Dorpsberaad gevraagd ook op snelheid te controleren. De vele
schoolgaande kinderen en hun ouders ervaren soms sterk een gevoel van onveiligheid door
de snelheid van diverse automobilisten.

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 en ten einde een oplossing te bewerkstelligen hebben we een afspraak
gemaakt met de verantwoordelijke ambtenaren.
Hieruit bleek dat de twee belangrijkste redenen voor vertraging voortkwamen uit een verkeerde vergunningsprocedure
van Vitens (die eerst nog onderhoud moest plegen aan de waterleiding) en discussie tussen gemeente en Waterschap wie
verantwoordelijk is voor de beschoeiing langs de Huydecoperweg (deze dient namelijk gelijk vervangen te worden).
Inmiddels is duidelijkheid in beide zaken dus niet meer van toepassing en kan de gemeente aan de slag. Echter
bezuinigingen zorgen ervoor dat dergelijk onderhoud bijna niet uit onderhoudspot te betalen is. Oplossing gaat nu gezocht
worden in het reserveren van een eenmalig bedrag binnen het wegenbeheersplan. Hierdoor wordt het mogelijk om zowel
beschoeiing als bestrating te vervangen. Nadeel is dat dit traject langer duurt waardoor er begin 2014 pas budget
beschikbaar komt om plannen uit te werken richting schetsontwerp, engineering en bestek. Aansluitend volgt
aanbesteding, naar verwachting nog voor de zomervakantie, zodat na de zomervakantie 2014 gestart wordt met
vernieuwing van Huydecoperweg. Als rond maart 2014 een schetsontwerp wordt uitgewerkt is het Dorpsberaad toegezegd
te mogen meepraten over de inrichting (denk aan uitwijkmogelijkheden voor groot materieel, voetpad, paaltjes, enz.)
Uiteraard kunt u uw suggesties alvast aan ons kenbaar maken.
Inrichting (nieuwe) nieuwbouw
Na de realisatie van de huizen aan de Holsblokkenweg zijn ook het trapveldje en speelpleintje weer in ere hersteld. Omdat
met natte weersomstandigheden er onvoldoende water wordt afgevoerd, wordt er nog gewerkt aan een oplossing om dit
te voorkomen.
Daarnaast zijn de ondergrondse glasbakken in 2013 gerealiseerd. Het heeft de nodige tijd gekost, maar na een aantal
omzwervingen hebben de glascontainers een fraaie plaats gekregen in de nieuwbouw.
Gift Rabobank
Naast eerder genoemde punten is momenteel ook actueel op de agenda de besteding van de gift van de Rabobank voor de
Westbroekse gemeenschap in verband met het sluiten van het kantoor in Westbroek. De gift zal aangewend worden om
het evenemententerrein op te knappen.
Enige tijd was onduidelijk bij wie het initiatief hiervoor lag, maar inmiddels heeft om die reden het Dorpsberaad de
handschoen opgepakt en wordt er overleg gevoerd met betrokken partijen.
Enquête
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De vergaderingen van het Dorpsberaad vinden altijd plaats in het Dorpshuis. Tijdens deze vergaderingen worden de actuele
zaken besproken en plannen gemaakt om zaken concreet te maken ten gunste van Westbroek. 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
vergaderingen zijn in principe besloten om effectief te kunnen vergaderen. Echter de mogelijkheid bestaat dat u tijdens de
vergadering persoonlijk toelichting geeft over een bepaald onderwerp zodat wij goed geïnformeerd zijn. Onze
contactgegevens vindt u op de voorkant van deze nieuwsbrief.
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 2014!
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