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Dorpsraad Groenekan op veel fronten actief
door Frank Klok
Maandag 26 november jl. vergaderde in de Groene Daan de Dorpsraad i.o. Groenekan.
Tijdens de bijeenkomst passeren tal van zaken die de bewoners bezighouden de revue.
Helaas dwingt gebrek aan plaatsruimte ons een selectie daaruit te maken.
Ruth Noordergraaf, projectleider van de gemeente De Bilt, deelt mee dat de gemeente op
dinsdag 8 januari 2008 de visie op de gewenste ontwikkelingen in Groenekan presenteert
aan bewoners en belangengroeperingen. Het opstellen van de visie is uitbesteed aan
Bureau Noordpeil. Het bureau is gespecialiseerd in de problematiek van kleine kernen.
Vóór de bijeenkomst van 8 januari worden de plannen in de lokale pers gepubliceerd. De
eerste inhoudelijke discussie is op 10 januari in de raadscommissie Openbare Ruimte.
Daarna volgt er nog een beperkte inspraakperiode. Het definitieve ontwerp krijgt de
bevolking in maart 2008 ter inzage. B en W bepalen dan voor de zomer van 2008 hun
keuze.
Groene Daan
De Dorpsraad ziet niets in verplaatsing van de Groene Daan. Dit dorpshuis voorziet in een
behoefte. Verplaatsing zou kapitaalvernietiging betekenen. De ontsluiting d.m.v. een
grotere brug, zoals al lange tijd beloofd, zou nu voortvarend aangepakt kunnen worden.
De benodigde financiën zijn grotendeels - en dat al geruime tijd - beschikbaar.
Groenbeheer
Op de bijeenkomst komt ook de aanbeveling aan de orde die een klankbordgroep heeft
opgesteld m.b.t. het gewenste beheersplan voor de natuur in Groenekan, met name Bos
Voordaan. De klankbordgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van de Dorpsraad
en het Groenekans Landschap. Tijdens de vergadering distantiëren enkele leden van de
klankbordgroep zich alweer min of meer van de aanbeveling. De status van het stuk is
daarmee in elk geval onduidelijk. Welk gewicht de gemeente hieraan zal toekennen en of
de raad in december toch tot een besluit zal komen bleef eveneens onduidelijk.
Wijk- en dorpsgericht werken
De gemeenteraad heeft besloten in andere gemeenten de ervaringen met gekozen
dorpsraden te gaan onderzoeken. Weliswaar zijn er fracties die vrezen voor uitholling van
hun mandaat, maar andere fracties betogen dat met goede afspraken een en ander een
verrijking kan betekenen. Met name de VVD voelt veel voor dit model en wil een studie
naar ervaringen elders. In januari 2008 hoopt de gemeenteraad een advies hierover vast
te stellen. Dit is voor de Dorpsraad Groenekan aanleiding haar standpuntbepaling ter zake
in de ijskast te zetten en de ontwikkelingen aan het raadsfront af te wachten.
Hockeyclub Voordaan
De parkeeroverlast bij de hockeyclub baart de aanwezigen zorgen. De hockeyclub heeft
maatregelen genomen en rond drukke wedstrijden bestaat er goed afstemmingsoverleg
met politie en bewoners. Om de toegankelijkheid van de Lindenlaan voor hulpdiensten
tijdens hockeywedstrijden te garanderen wordt voorgesteld brandweer of ambulance door
het bos te laten manoeuvreren. Betwijfeld wordt of dat een begaanbaar pad is. Totdat er
een structurele oplossing voor de parkeerruimte bij het hockeyveld is gevonden worden er
geen anti-parkeerpaaltjes in de Lindenlaan geplaatst. De hockeyclub is inmiddels gestart
met de vergunningsprocedure voor de bouw van een nieuw clubhuis. De verwachting is
met de bouw in de zomer van 2008 te kunnen starten.

Situatie Groenekanseweg
De verkeers- en parkeerproblematiek op en langs de Groenekanseweg geeft veel
ergernis. Gevreesd wordt voor extra vrachtverkeer vanaf bedrijventerrein Larenstein. De
aanwezigen willen onderzocht zien of eenrichtingsverkeer richting de Bilt voor uitsluitend
vrachtverkeer op de Groenekanseweg mogelijk is.
De wijkcontactambtenaar, mevrouw M. de Freitas, tevens Dorpsraadlid, onderhoudt het
Groenekanse deel van de website van de gemeente de Bilt, www.deBilt.nl, volg de link
wijk- en dorpsgericht werken/Groenekan. Een volledig overzicht van de onderwerpen en
discussies die ter vergadering aan bod kwamen en alle overige agenda’s, verslagen e.d.
van de Dorpsraad is daar te vinden.

Kadertje:
Dorpsraad zoekt leden
De huidige voorzitter en één van de leden treden om persoonlijke redenen terug. De
Dorpsraad zoekt daarom versterking. Het streven is om uit alle delen van Groenekan een
vertegenwoordiger in de raad op te nemen. Belangstellenden kunnen contact opnemen
met de secretaris, tevens voorzitter a.i., dhr. Marius van den Bosch , tel. 0346 212685, email. Balmar@hetnet.nl, adres: Vijverlaan 28 3737 RJ Groenekan.
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