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Groenekan confronteert de gemeentepolitiek
door Henk van de Bunt
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen blijkt ook Groenekan aangestoken door
de gelijknamige koorts. Althans getuige het politieke café dat men daar in ’t Groen op
dinsdagavond 16 februari organiseert in de Boskapel aan de Grothelaan. Om uit te zoeken
waarom deze dorpskern van de gemeente De Bilt het nodig vindt de politieke partijen van de
gemeente apart aan te spreken op hun verkiezingsbeloften meldde De Vierklank zich bij
voorzitter Marius van den Bosch en secretaris Frank Klok van die Dorpsraad; één van de
bijna tien Groenekanse organisaties die samen dit politieke café schragen.
Marius van den Bosch onderstreept dat De Bilt een buitengewoon prettige gemeente is om in
te wonen en te werken en dat het Groenekanse politieke café ook zeker niet moet worden
uitgelegd als een alleingang van het groene dorp. Het is alleen wel zo dat het unieke van de
gemeente de Bilt hem juist zit in die eenheid in verscheidenheid, in die zes kernen die
allemaal een verschillend en onderscheidend eigen karakter hebben. Die diversiteit is de
kracht van deze gemeente en die moet dan ook gekoesterd worden. ‘Gelijkschakeling is ons
inziens de dood in de pot en zou zeer schadelijk zijn voor het unieke karakter van het hele
gebied’.
Diversiteit
Bij de samenvoeging van de voormalige gemeente Maartensdijk met De Bilt bestond
aanvankelijk de vrees dat die gedwongen samenleving ten koste zou gaan van die unieke
karakters van de kernen. Gelukkig is volgens van den Bosch en Klok die vrees ongegrond
gebleken en blijkt, nu ook weer uit het Bilts Manifest 2030, dat de gemeente De Bilt de kracht
die in die onderscheidenheid schuilt goed onderkent en juist uit is op versterking van de
goede kanten van die diversiteit. Van den Bosch: ‘Dat betekent voor de lokale politiek dat ze
in hun programmering ook met die onderscheiden karakters rekening zullen moeten houden.
En om dat, althans voor het Groenekanse, af te testen organiseren we met een groot en
divers aantal Groenekanse organisaties deze avond. Die baaierd aan ondersteunende
organisaties is écht behoorlijk breed. Dat loopt van het Groenekans Landschap via Muze- en
Theater in ’t Groen, de hockeyclub MMHC, Vrouwen van Nu, de Stichtingen Brigida en Stop
Geluidshinder Maartensdijk e.o. tot Dorpsplein en Dorpsraad Groenekan. Dus zowel milieu,
natuur, landschap, cultuurhistorie, sport als samenleving en media zijn in deze achterban
vertegenwoordigd. Jammer dat we niet op tijd waren om ook de agrarische sector nog aan te
haken’.
Dorpsvisie
Frank Klok, memoreert in dit verband dat er begin 2009, met brede instemming uit het dorp,
een dorpsvisie op Groenekan is vastgesteld waarin de kracht en de zwakten van het dorp
zijn vastgelegd en de gewenste ontwikkelingsrichting voor de komende jaren is beschreven.
Die visie is toen ook door de Gemeenteraad en het College aanvaard als richtsnoer voor de
toekomstige ontwikkelingen in Groenekan. Uit die visie zijn ook al voor de komende
raadsperiode een aantal concrete zaken naar voren te halen waarop de politieke partijen nu
al specifiek hun programmering zouden moeten afstemmen. Frank Klok: ‘Ik noem
bijvoorbeeld het punt van de alternatieve ontsluiting van de hockeyclub langs de A27: hij
citeert de visie: De op handen zijnde verbreding van de A27 en de ruimtelijke inpassing van
de noodzakelijk geluids- en fijnstofwerende voorziening kan een goede ontwikkelingskans
voor Groenekan betekenen. Door een passende groene inrichting van de geluidswal en de
functie te combineren met de nieuwe ontsluiting en parkeeropgave van sportcomplex
MMHC, kan deze ontwikkeling een kwaliteitsslag opleveren waar heel het dorp profijt van
heeft. De verkeersoverlast op de Kastanjelaan en de Lindenlaan zou daarmee tot het

verleden behoren. Het kan veel uitmaken als alle politieke partijen hierop de komende
raadsperiode fors inzetten en richting VWS, samen met alle betrokken Groenekanse
organisaties, een eensluidend en krachtig geluid laten horen’.
Wonen
Van den Bosch haalt nog een ander punt uit de visie is naar voren, het Woonprogramma. De
visie stelt dat ‘om de opgave van het woonprogramma uit te werken is het van belang op
korte termijn in gesprek te gaan met de Provincie Utrecht over de
compensatiemogelijkheden van de in Groenekan aanwezige kassen. Dus niet compenseren
op de locatie van de kassen maar het programma bundelen tot één kwaliteitsplan. Om tot
een dergelijk kwaliteitsplan te komen is zowel een rol neergelegd voor de Gemeente
(stedenbouwkundig plan) als wel voor het dorp (input).’ We zouden ook op dit punt de
standpunten van de partijen graag vernemen. Misschien dat ook hier interessante
combinaties te maken zijn met de A27-plannen. Overigens moeten we bij al deze
ontwikkelingen in het Groenekanse wel het beeldkwaliteitplan in de gaten houden. De visie
roept op om zo’n plan snel ter hand te nemen om allerhande ontwikkelingen daaraan te
kunnen toetsen en daardoor het karakter van het dorp veilig te stellen. Onderschrijven
partijen het belang van zo’n beeldkwaliteitplan en wat voor actie gaan ze ondernemen om
dat ook werkelijk tot stand te (laten) brengen’?
Ruigenhoek
‘Een ander concreet punt’, voegt Klok toe, ‘is de toekomst van fort Ruigenhoek. De
cultuurnota Ouverture ritselt van de plannen waarin het fort een rol moet spelen, maar
concreet beleid en noodzakelijke afstemming met omwonenden laten op zich wachten. Wij
zijn zeer geïnteresseerd om de cultuurvisie en de daarop toegesneden plannen van de
partijen te vernemen. En dan hebben we natuurlijk ook nog de bouwplannen in Beukenburg
op de plaats van het voormalige asielzoekerscentrum en, niet te vergeten, de verontdieping
van de Hooge Kampse Plas. Allebei zaken die het dorp zeer bezig houden en waarover we
de standpunten van de gemeentepolitiek zouden willen kennen’.
Maatschappelijke problemen?
‘Zeker wel’, herneemt van den Bosch het gesprek. ‘Hoewel we in dit dorp gezegend zijn met
een fikse dosis nabuurschap zijn er ook hier natuurlijk zaken op maatschappelijk gebied die
daarnaast toch ook overheidsbemoeienis nodig hebben. Bijvoorbeeld is het ontbreken van
ouderenhuisvesting in Groenekan voor een aantal ouderen een gemis. Hoewel geografisch
de afstanden met Maartensdijk en het Biltse natuurlijk beperkt zijn is voor sommige ouderen
het verhuizen naar die andere kernen psychisch toch een hele stap. Er is nu een particulier
initiatief onderweg om tot een kleinschalige voorziening te komen, maar dat vergt een forse
investering die niet voor iedereen is weggelegd. Een kleinschalige woonvoorziening voor
minder draagkrachtige ouderen zouden we daarom graag onderzocht zien en, bij gebleken
behoefte, uiteraard ook krachtig door partijen ondersteund’. Klok vult aan: ‘De zorg voor
ouderen en gehandicapten is natuurlijk ook in Groenekan een punt van aandacht. In de
indeling van het project MENS is Groenekan in principe aangewezen op het zorgloket in De
Bilt. Juist ouderen in Groenekan zijn in het algemeen meer georiënteerd op Maartensdijk en
Dijckstate. Daarom zou het voor de hand liggen met de regio-indeling daarbij aan te sluiten.
Ons inziens geldt voor wat betreft de zorg aan deze kwetsbare groepen in het algemeen het
adagium ‘never change a winning horse’. Onderzoek eerst wat al goed loopt en koester dat.
Concentreer je bij nieuw beleid op die zaken die minder goed of slecht lopen. Hoe staan
onze politieke partijen hier tegenover’?
Verkeer
Van den Bosch snijdt nog een ander thema aan: Verkeersproblematiek. ‘We hebben in
Groenekan met de Koningin Wilhelminaweg (KW-weg), de Groenekanseweg en de A27 een
paar vervelende verkeerssituaties in huis. Er zit sluipverkeer op en snelheidsovertredingen
zijn helaas aan de orde van de dag. De veiligheidssituatie is met name voor fietsers op de

smalle Groenekanseweg onacceptabel. Er rijdt daar regelmatig zwaar vrachtverkeer over en
dat valt niet veilig te combineren met fietsers. Weliswaar heeft het college ingestemd met
een éénrichtingverkeerregeling voor dat vrachtverkeer en we hopen daarmee voldoende
soulaas te krijgen. Maar het blijft een tricky kwestie die we goed moeten blijven monitoren.
We zullen ook meteen aan de bel trekken als de regeling toch onvoldoende blijkt te helpen.
Voor de KW-weg sturen we aan op een andere inrichting van de weg, vergelijkbaar met de
Tolakkerweg in Hollandsche Rading. Dat haalt de snelheid er goed uit en zo’n inrichting
maakt meteen duidelijk dat het daar nog bebouwde kom is. Frank Klok: ‘En in zijn
algemeenheid natuurlijk ‘Handhaving’. Het is veel mensen een doorn in het oog dat de
Voordorpsedijk bijkans kreunt onder de frequente controles en de Groenekanse- en de KWweg zo goed als nooit aan bod komen. Wij zouden graag van partijen vernemen wat hun
visie op handhaving is en wat voor maatregelen en invloed ze willen aanwenden om op dit
dossier verbetering te bereiken.
Afsnijden
Omdat de Vierklank tegenwoordig heel De Bilt bestrijkt moeten we hier noodgedwongen de
beide gedreven Groenekanners de pas afsnijden. Ook andere kernen dienen nog aan bod te
komen. Marius van den Bosch wil ter afsluiting toch nog graag de volgende algemene
observatie kwijt: ‘Verkiezingsprogramma’s zijn toch vaak optelsommen van goede
bedoelingen, voor elk wat wils. Er worden in het algemeen geen scherpe keuzes gemaakt.
Men gaat uit van onbeperkte middelen en dan kun je bijna iedereen op papier zijn zin geven.
Hoe de kaarten echt geschud worden blijkt natuurlijk pas als de werkelijkheid, lees de
gemeentebegroting, grenzen stelt aan al die leuke dingen voor de mensen. Neem
bijvoorbeeld de centrumplannen voor Bilthoven. Die nemen ontegenzeggelijk een hele forse
hap uit de gemeentebegroting en dat gaat linksom of rechtsom natuurlijk ten koste van
andere beleidskeuzes. Als kiezer zou je eigenlijk op voorhand willen weten hoe de
prioriteiten liggen bij partijen. Welke zaken houden ze te allen tijde overeind en welke zaken
zet men bij wat ruwer weer gemakkelijk overboord? Frank Klok hoopt daar, tijdens het
politieke café, wat meer zicht op te krijgen: ‘Misschien zou je, naast het
verkiezingsprogramma, ook het stemgedrag van de partijen in de afgelopen vier jaar bij je
oordeel moeten betrekken. Dat stemgedrag zegt toch iets meer over het praktijkgedrag van
een politieke stroming dan het glanzende programma op dat geduldige papier’. Waarmee hij
trouwens het belang van een verkiezingsprogramma niet wil bagatelliseren. Het is een
onmisbare schakel in ons politieke bestel.
Hoe de confrontatie van Groenekan met de gemeentepolitiek afloopt kan men zelf gaan zien
op het Groenekans politiek café, dinsdagavond 16 februari, aanvang 20.00 uur, deur open
19.30 uur, plaats: Boskapel op de Grothelaan in Groenekan. Kijk voor meer informatie op
www.dorpsraadgroenekan.nl
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