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Beste dorpsgenoten, 
 
In deze nieuwsbrief leest u over een aantal Westbroekse onderwerpen waarbij het 
Dorpsberaad Westbroek een actieve rol heeft vervuld. 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.  
 
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. 
 
In deze nieuwsbrief geven we graag een toelichting bij de onderwerpen die onze aandacht 
hebben gehad. Ook gaan we in op actuele onderwerpen. 
 
Huizenbouw Holsblokkenweg 
Na veel uitstel, kwam het bijna tot afstel voor wat betreft betaalbare koopwoningen voor 
starters. De geplande huizen leken voorbestemd voor huur, maar na interventie van het 
Dorpsberaad werd alsnog de mogelijkheid geboden om de huizen te kopen.  
 
In het voorjaar van 2012 zijn de zes woningen opgeleverd aan onder andere vier jonge 
starters. De samenwerking met gemeente De Bilt en de woonstichting SSW heeft 
uiteindelijk dit mooie resultaat opgeleverd. 
 
Na de realisatie van de huizen aan de Holsblokkenweg is er een zeer mooi speeltoestel 
geplaatst, alsook een  mooi trapveldje ingericht. De kinderen kunnen hier dus weer naar 
harte lust buitenspelen.  
 
Verkeersveiligheid 
Sluipverkeer en maximum snelheid zijn twee terugkerende thema’s op de agenda van het 
Dorpsberaad inzake verkeersveiligheid. In april heeft het Dorpsberaad om de tafel gezeten 
met de burgemeester. De vele reacties omtrent dit onderwerp die we van Westbroekers 
mochten ontvangen hebben we uitgebreid besproken. Voorstellen voor een (deels) 
vrijliggend fietspad bleek vooralsnog niet haalbaar. Ook het kappen van groen om bochten 
overzichtelijker te maken lijken de veiligheid niet te vergroten.  
 
Het terugdringen van sluipverkeer wordt naar mening van het Dorpsberaad het best 
gerealiseerd door regelmatige controles waarbij er ook geverbaliseerd wordt. Het 
Dorpsberaad heeft praktische suggesties aangedragen om doorstroming tijdens controles 
te verbeteren. Desondanks kan het zijn dat ook u even moet wachten, wij hopen op uw 
begrip omdat deze controles een noodzakelijk kwaad zijn.   
 
Inmiddels zijn ook de BOA’s gerechtigd deze controles uit te voeren waardoor de 
burgemeester meer mogelijkheden heeft om hier ook daadwerkelijk wat aan te doen. Het 
Dorpsberaad blijft hier uiteraard op aandringen. Zorgt u dat u een geldige ontheffing heeft? 
De destijds automatisch verstrekte ontheffingen zijn per 1 november verlopen. Via 
www.debilt.nl kunt u een nieuwe ontheffing aanvragen.  
 
Initiatieven van gemeente De Bilt voor een flitspaal die per kenteken registreert of het 
sluipverkeer is of niet, wordt door het Dorpsberaad in eerste instantie afgewezen. De 
procedure voor registratie van de zogenaamde 'white list' is niet duidelijk en het 
Dorpsberaad vreest dat bedrijven hierdoor afgesloten worden voor de tijden die gelden 
volgens de gesloten verklaring op de Korssesteeg. 

http://www.debilt.nl/
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Jaarwisseling 
De vreugdevuren tijdens de jaarwisseling kennen een lange traditie in Westbroek. Net als de burgemeester wijst het 
Dorpsberaad deze niet per definitie af, maar de veiligheid (denk o.a. bereikbaarheid van het dorp voor hulpdiensten) moet 
niet in het geding zijn.  
 
Hoewel de meest recente jaarwisseling probleemloos is verlopen is dit in het verleden weleens anders geweest. Om die 
reden is er een overleg geweest tussen de gemeente De Bilt, de politie, de Westbroekse brandweer en Veiligheidsregio 
Utrecht. Ook het Dorpsberaad was hierbij aanwezig, om zich hard te maken voor zowel de traditie als de veiligheid. 
 
Afgesproken is dat de brandweer bij een uitruk de gehele brand zal blussen waarna, indien nodig, de brandhaard 
aansluitend wordt opgeruimd door de geformeerde achterwacht. De achterwacht bestaat uit personeel en materiaal van 
Van Oostrum, Bouwman en Veldhuizen waarop de korpscommandant van de brandweer een beroep kan doen. 
 
Inrichting (nieuwe) nieuwbouw 
Na eerdere realisatie van diverse, zeer noodzakelijke, parkeerplaatsen heeft het Dorpsberaad nog aandacht voor het 
aanplanten van ‘groen’. Het overleg met de gemeente is hierover gaande. Datzelfde geldt voor de locatie van de 
glascontainers. Na diverse verplaatsingen is op aandringen van het Dorpsberaad inmiddels toegezegd dat ze ondergronds 
geplaatst zullen worden op de kopkant van de Holsblokkenweg. Dit zou nog in 2012 moeten gebeuren, dus uw wachten 
lijkt beloond te worden met deze fraaie oplossing. 
 
Het poortje van de Burg. Huydecoperweg naar de nieuwbouw stond bij hevige regenval blank. Na vragen van diverse 
dorpsgenoten heeft het Dorpsberaad een oplossing weten te bewerkstelligen door het plaatsen van een extra straatkolk. 
Dit is onlangs gebeurt waarmee dit probleem tot het verleden zou moeten behoren. 
 
Actueel 
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. Diverse partijen overleggen met de 
gemeente en de gebruikers van het evenemententerrein bij de molen of er mogelijkheden zijn voor de aanleg van riolering, 
elektra, water en evt. (gedeeltelijke) verharding. In 2013 zal hier meer duidelijkheid over komen. 
 
Datzelfde geldt voor het bouwproject ‘Van Wijnen’. Het stuk grond parallel aan de Wolkammerweg valt binnen de rode 
contour waardoor bebouwing mogelijk is. De gemeente heeft besloten een intentieovereenkomst aan te gaan met 
projectontwikkelaar Van Wijnen ten einde 13 vrije kavels uit te geven. Dit ondanks een lagere prioriteit van deze locatie ten 
opzichte van andere locaties, zoals ‘locatie Van Oostrum’ en ‘locatie Schuurman’. Het Dorpsberaad is geen partij in de 
besluitvorming, wel staat het Dorpsberaad achter de visie dat er huizenbouw nodig is in Westbroek om het dorp leefbaar 
en vitaal te houden.  
 
Ten slotte 
De vergaderingen van het Dorpsberaad vinden altijd plaats in het Dorpshuis. Het zal ook u niet ontgaan zijn dat we na de 
verbouwing een schitterend dorpshuis hebben gekregen. De rol van het Dorpsberaad hierin is zeer beperkt geweest, maar 
dat neemt niet weg dat ook wij hier met veel plezier gebruik van maken. 
 
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. 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.  
 
Ten slotte wensen wij u goede feestdagen en een voorspoedig 2013! 
 
Dorpsberaad Westbroek 
Jaap Veldhuizen (voorzitter)  Marcel Pisa (vice voorzitter)  Evert Hennipman 
Jan Hennipman (secretaris)  Nel de Wildt    Cees Oostveen 
Frans Bakker (penningmeester)  


