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Beste dorpsgenoten, 
 
In deze nieuwsbrief geven we een toelichting bij een aantal onderwerpen die in 2015 onder 
de aandacht zijn geweest van het Dorpsberaad. Ook gaan we in op actuele onderwerpen 
voor 2016. 
 
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.  
 
Het Dorpsberaad Westbroek is inmiddels zeven jaar actief en het gevoel leefde dat het nog 
altijd niet goed lukt om de juiste verbinding te maken met de beleidsmakers van de 
gemeente De Bilt. Waar mogelijk  laat het Dorpsberaad het Westbroekse geluid 
doorklinken in het gemeentehuis, maar helaas blijkt de ambtelijke besluitvorming hier niet 
altijd rekening mee te (kunnen) houden. Realisme leert dat niet alle wensen een passende 
invulling kunnen krijgen. Om toch met meer daadkracht op te komen voor de Westbroekse 
belangen is in september nadrukkelijk de samenwerking gezocht met de diverse politieke 
partijen van Gemeente De Bilt. Als gekozen volksvertegenwoordigers zijn zij in staat om de 
politieke besluitvorming te beïnvloeden en bespoedigen. 
 
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 vanaf het begin hoog op de agenda van het 
Dorpsberaad staat. Regelmatig ontvangt het Dorpsberaad ook berichten van verontruste 
bewoners die zich zorgen maken over de (fiets)veiligheid. Vandaar dat dit een belangrijk 
gespreksonderwerp was tijdens besprekingen met Gemeente De Bilt, zowel ambtelijk als 
via de politieke partijen. 
 
Via de politiek heeft het Dorpsberaad nogmaals gepleit voor handhaving van de gesloten 
verklaring op de Korssesteeg (op de juiste tijdstippen met het daadwerkelijk uitschrijven 
van boetes). Diverse politieke partijen ondersteunen dit en hebben de burgemeester 
gevraagd om politie-inzet hiervoor vrij te maken. Zorgt u voor een geldige ontheffing en 
mogelijk wat geduld als u moet wachten bij het uitvoeren van een controle? 
 
Ambtelijk heeft het Dorpsberaad besproken dat er twee permanente snelheids-
signaleringsborden geplaatst zullen worden (op de Kerkdijk en Dr. Welfferweg). Deze 
borden zouden bewezen effectief zijn in het laten verminderen van de snelheid van 
automobilisten. Daarnaast zal de verkeers-ambtenaar van Gemeente De Bilt in overleg met 
Basisschool ’t Kompas gezamenlijk met de kinderen een flyeractie proberen op te zetten in 
de spits.  
 
Middels de Vierklank zal u in 2016 op de hoogte gehouden worden van deze acties. 
 
Woningbouw Westbroek 
Momenteel zijn er diverse plannen op het gebied van woningbouw in Westbroek. Het 
Dorpsberaad mist op dit moment een duidelijke visie vanuit Gemeente De Bilt om tot de 
juiste huizen op het juiste moment te komen. Om te voorkomen dat gedateerde rapporten 
tot verkeerde conclusies voor het dorp leiden is het Dorpsberaad in gesprek met de 
wethouder hierover.  
 
Het Dorpsberaad is voorstander van woningbouw volgens een duidelijk visie die Westbroek 
ook naar de toekomst toe vitaal houdt. Dit betekent onder andere invulling geven aan de 

   
 



 

  
  

   
 

 
 
 

  
   

   
 

 

  

wensen die mede naar voren kwamen in de enquête van 2014. Bijvoorbeeld levensloopbestendige huizen om zowel 
starters als senioren voldoende woongelegenheid te bieden, maar ook het bevorderen van de doorstroming van bestaande 
huizen naar twee-onder-één kap woningen of vrije kavels. 
 
Als eerste zal er in 2016 weer sociale woningbouw plaatsvinden aan de Holsblokkenweg. De vijf te realiseren woningen 
laten na inspanningen van het Dorpsberaad het trapveldje grotendeels in takt. Bovendien krijgen Westbroekers weer 
voorrang bij de toewijzing van deze huizen die bestemmingsneutraal gebouwd zullen worden. Dus de gegadigden kunnen 
zelf kiezen voor kopen (volgens koop-goedkoop principe) of huren. 
 
De locaties ‘Schuurman’ en ‘Van Wijnen’ zijn particuliere initiatieven. Het Dorpsberaad is regelmatig met beide partijen, 
maar ook met andere belanghebbenden, in gesprek om zoveel als mogelijk tot een passende invulling te komen waar 
Westbroek de komende jaren mee vooruit kan.  
 
De verwachting is dat woningbouw ook voor 2016 een actueel thema blijft. Schroom niet uw mening, vraag, visie, enz. te 
delen met het Dorpsberaad. 
 
Onderhoud Burgemeester Huydecoperweg 
In de vorige nieuwsbrief was het Dorpsberaad blij te kunnen melden dat na vele jaren wachten in 2015 eindelijk gestart zou 
worden met het onderhoud aan de Burgemeester Huydecoperweg (vanaf de witte brug tot en met waar het asfalt begint). 
Helaas is dit in de praktijk toch niet mogelijk gebleken. Wel zijn er in juni en september informatieavonden geweest voor 
aanwonenden en belanghebbenden.  
 
Het Dorpsberaad heeft tijdens deze avonden aandacht gevraagd voor alle gebruikers (van schoolgaande kinderen tot en 
met de loonbedrijven met groter materieel). De eensgezindheid van Westbroekers kwam duidelijk naar voren waardoor er 
al een kant-en-klare oplossing was na één avond. Het Dorpsberaad heeft onder andere tijdens deze avonden ook gevraagd 
of het mogelijk zou zijn dat een lokale aannemer mocht inschrijven om het werk te realiseren. Als geen ander kennen 
lokale partijen de (on)mogelijkheden waardoor de te verwachten overlast zo goed mogelijk het hoofd geboden kan 
worden. Het Dorpsberaad is dan ook content dat Van Oostrum Westbroek BV begin 2016 hoopt te starten met het 
langverwachte onderhoud aan de Burgemeester Huydecoperweg. 
 
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 is het evenemententerrein (bij de molen) opgeknapt middels gedeeltelijke 
verharding, aanleg elektra, riolering en verlichting. Met name het overleg met nutsbedrijven bleek tijdrovend en zorgde 
bovendien voor (financiële) hobbels. In samenwerking met Gemeente De Bilt is het gelukkig nog op tijd gerealiseerd voor 
het feest rondom Koningsdag.   
 
Niet alleen het Dorpsberaad en Gemeente De Bilt hebben hier veel tijd en energie in gestoken om het mogelijk te maken. 
Mede dankzij sponsoring/medewerking van lokale bedrijven als Van Oostrum Westbroek BV, Veldhuizen BV, Lamcon BV en 
een gift van de Oranjevereniging kan het dorp de komende jaren genieten van een functioneel evenemententerrein. 
 
Ten slotte 
De vergaderingen van het Dorpsberaad vinden altijd plaats in het Dorpshuis. Om de belangen van u als Westbroekers 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 de mogelijkheid bestaat natuurlijk 
om een persoonlijke toelichting te geven bij een onderwerp. Neem derhalve gerust contact op met het Dorpsberaad. 
 
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 goede feestdagen en een voorspoedig 2016! 
 
Dorpsberaad Westbroek 
Gert-Jan Braas (voorzitter)  Evert Hennipman (vice voorzitter) Cees Oostveen (penningmeester)  
Jan Hennipman (secretaris)  Agaath van Klaren   Nel de Wildt 
Kees Wijnen 
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