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‘Open’ uit de startblokken
Dat is even wennen. De nieuwe
naam voor de stevige lokale
samenwerking tussen GroenLinks
en PvdA. Maar het woord ‘open’ is
wel een kernwoord voor deze fase.
Want het gaat om een lokaal
initiatief dat een progressief thuis
biedt voor mensen die geen lid
meer kunnen of willen zijn van
landelijke partijen.
Het past in de geest van de tijd om nieuwe perspectieven te
bieden aan mensen die afstand nemen van oude vormen en
gedachten. Sociaal en solidair, groen en duurzaam blijven de
kernthema’s. Maar het is ook tijd voor modernisering van onder
andere de communicatie. Dat hoort erbij. Daarom ontvangt u
hierbij de laatste nieuwsbrief Sociaal en Groen.
Na acht jaar redactie van Sociaal en Groen is dit voor mij ook
een goed moment om een stapje terug te doen en afscheid te
nemen. Dat biedt mij meer ruimte op het persoonlijke vlak. Maar
ik neem geen afscheid van oude idealen. En ik hoop van harte
dat GroenLinks (landelijk formidabel in de lift) en Partij van de
Arbeid (zeer in zwaar weer) met Open elkaar lokaal weten te
inspireren om meer inwoners van onze prachtige Heuvelrug een
politiek thuis te bieden.
Want het is meer dan ooit tijd om tegenwicht te bieden aan
onverschilligheid en individualisme. De maatschappij snakt naar
verbondenheid, harmonie, respect en betrokkenheid. Open
hoopt daaraan te kunnen bijdragen. Met open harten en een
open mind aankoersen op de gemeenteraadsverkiezingen van
2018. Ik hoop dat jullie en nieuwe leden daar allemaal voor in
beweging komen.

Marjolein Copier
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Overdekt zwemwater heeft toekomst
In de raadsvergadering van 16 maart besloot de gemeenteraad om het zwembad Woestduin
open te houden, maar zonder daar een financiële dekking voor te hebben. Ook is besloten dat
zwembad de Zwoer in Driebergen voor weer twintig jaar door kan.
Hans Waaldijk schreef vorige maand nog over zwemwater op de website van Sociaal en
Groen. Hans: ‘De fractie heeft nogmaals gepleit om te komen tot een duurzame financiële
oplossing voor Woestduin door met meerdere partners en omringende gemeenten samen om
de tafel te zitten. Onze fractie vind het eigenlijk niet juist dat Wijk bij Duurstede het eigen
zwembad sluit en niet mee wil betalen voor de zwemles van flink wat kinderen uit die
gemeente.’
Tijdens de raadsvergadering kwam het nieuws dat exploitant Laco, de huidige eigenaar van het
pand, kans ziet om de exploitatie nog veel langer voort te zetten. Daarop stelden D66 en VVD
voor om de subsidie voor het zwembad nog vijf jaar voort te zetten, ook al is daar geen dekking
voor. De raad ging daarin mee.

Bosstraat 1 in Driebergen dicht
De Eurowinkel, het Repaircafé, de taalcoaches en kunstenaars in het oude gemeentekantoor
van Driebergen moeten verhuizen. Dit pand aan de Bosstraat moet plaatsmaken voor woningen
en seniorenwoningen. Onze fractie vind het belangrijk dat deze initiatieven blijven voortbestaan.
Hans Waaldijk hierover: ‘Deze maatschappelijke en culturele activiteiten leveren een belangrijke
maatschappelijke bijdrage aan het dorp. De kunstenaars zorgen voor een kleurrijke en
creatieve sfeer. Daarom moest er gezocht worden naar een nieuwe plek voor deze activiteiten.’
De fractie van Open wilde de maatschappelijke en de culturele activiteiten onder één dak
voortzetten. Hans: ‘Helaas blijkt een dergelijke locatie binnen Driebergen niet te vinden.
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Daarom gaan de culturele activiteiten nu verhuizen naar de schuur op het terrein waar vroeger
benzinestation 'Hoek' zat. De Eurowinkel en de andere maatschappelijke activiteiten gaan naar
de voormalige kerk aan de Oranjelaan.’

In beide gevallen zal de gemeente garant staan voor een lening, zodat de panden kunnen
worden opgeknapt en door de organisaties zelf in beheer kunnen worden genomen. Hans:
‘Open heeft veel waardering voor de mensen die zelf keihard hebben gewerkt om de nieuwe
locaties mogelijk te maken. We vinden het dan ook heel goed dat we als samenleving deze
initiatieven ondersteunen door een financiële garantie te geven.’

Verkeer in 2017-2021
In 2016 is er wezenlijk geld overgebleven van het programmabudget voor verkeer en vervoer.
De gemeenteraad stelde 16 maart een deel daarvan beschikbaar om de komende vier jaar
delen van het gemeentelijke verkeers- en vervoerplan (GVVP) uit te voeren. Dat GVVP stelde
de raad al eerder vast.
Het belangrijkste dat wordt aangepakt
Joost Scheltinga: ‘Je zou zo denken dat als de
- OV-knooppunt station Driebergen-Zeist
gemeente een GVVP vaststelt, er ook
- Fietspad Lekdijk
concrete acties in staan. Dat was bij de laatste
- Dorpsstraat en Amersfoortseweg Doorn
- Tunnel Maarsbergen
versie ook wel zo, maar er was eigenlijk geen
- Fietsveiligheid buitengebied
geld beschikbaar. Dat was dus niet zo nuttig.
- Verbeteren fietspad Veenseweg
Nu ligt dat gelukkig anders, omdat er wel
- Koenestraat Amerongen
middelen beschikbaar zijn voor het
- Fietspaden Traay Driebergen
uitvoeringsprogramma 2017-2021.’
- Veiligheid schoolomgevingen
Joost: ‘Een groot deel van de voorstellen gaat over fietsgebruik en dergelijke, zodat wij op
voorhand al redelijk blij waren. Ten opzichte van de voorstellen van het college is er niet veel
verschoven. Een belangrijke duw was wel de vroegere aanpak van de Koenestraat in
Amerongen.’ Een aantal voorstellen is afhankelijk van subsidies die als voorwaarde stellen dat
uitvoering in 2018 in gang gezet wordt. Joost: ‘Dat gaat
erom spannen, want de grootste klus, een fietspad langs
de Lekdijk van Amerongen naar Wijk, is afhankelijk van
de dijkaanpassing. En dat gaat niet erg snel.
In de raad deed een aantal partijen nog wel pogingen om
de fietsinvesteringen langs de Lekdijk en in het
buitengebied te verminderen, maar daar had een
meerderheid van de raad geen zin in. Uiteraard behoorde
onze fractie tot die meerderheid.’
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Vooruit met de fiets
Open heeft de inwoners van onze gemeente uitgenodigd met voorstellen te komen om met
voorrang het fietsklimaat te verbeteren. Open vindt dat de fiets het meest aantrekkelijke
vervoermiddel kan en moet zijn binnen de dorpen en voor zover mogelijk ook tussen de dorpen.
Jasper de Vries, lid van de regiecommissie van Open: ‘Ongeveer twintig inwoners hebben op
onze oproep gereageerd. Hun suggesties hebben we doorgegeven aan de wethouder en zijn
medewerkers. Zij hebben beloofd deze zaken met prioriteit aan te pakken in het kader van het
wegenonderhoud. Dat betekent dat de verkeerslichten fietsvriendelijker worden afgesteld. En
dat de fietspaden worden opgewaardeerd tot fietswegen: goed onderhouden en ’s avonds goed
verlicht.’
Op de website leest u meer suggesties van bewoners voor een beter fietsklimaat.

Landgoed ‘t Wissel Maarn
Het landgoed ‘t Wissel is 11,5 hectare groot en ligt in Maarn in de noordwesthoek van het dorp
tegen het Henschotermeer aan. Het maakt deel uit van de ecologische hoofdstructuur (EHS).
De eigenaar van het landgoed wil al langere tijd het terrein opruimen, oplappen en de natuur
revitaliseren. Om dat mogelijk te maken is met medewerking van de provincie de oplossing
uitgewerkt om in deze natuuromgeving twee nieuwe huizen van 800 en 1000 m 3 te bouwen.
De fractie had wat moeite met het idee van deze aanvullende bouw in de EHS en ook met de
beloning voor het opruimen van het eigen terrein, ook al was een vorige eigenaar veroorzaker.
Maar we zien dat eigenaar goede bedoelingen heeft. Ook zien andere fracties geen bezwaren
en in de procedure zijn tot nu toe geen bezwaren geopperd. Daarom hebben wij, ietwat
weifelend, in te stemmen met het voorstel.
Joost Scheltinga
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Ruimere openingstijden winkels
Voor de liberale fracties van D66, VVD en BVH is de huidige regeling
voor openingstijden van winkels nog niet ruim genoeg. Daarom
kwamen zij met een initiatiefvoorstel dat winkels ook hun deuren
mogen openen op tweede kerstdag, tweede paasdag, tweede
pinksterdag, Hemelvaart, Goede Vrijdag en nieuwjaarsdag. Tim
Verhoef daarover: ‘Zitten inwoners, ondernemers en winkelpersoneel
daarop te wachten? We weten het niet, want de initiatiefnemers
hebben het niet onderzocht!’
Tim vervolgt: ‘Vorig jaar nog hebben we de huidige regeling in de raad geëvalueerd en de min
of meer stil zwijgende conclusie getrokken dat we tevreden zijn over hoe het nu gaat: de
ondernemers in onze dorpen kunnen concurreren met de winkeliers in omliggende dorpen,
inwoners en toeristen hebben extra mogelijkheid om hun boodschappen in te slaan, de
kerktijden worden gerespecteerd en de supermarkten houden zo veel mogelijk rekening met het
voorkomen van overlast in hun omgeving. Omwonenden klaagden daardoor niet nadat de
winkels in onze gemeente een aantal jaren geleden op zondag in de middag open gingen.’
Het grootste bezwaar van onze fractie
tegen dit voorstel is dat de bewoners,
ondernemers en het winkelpersoneel niet
goed en 'participatief' bij het voorstel zijn
betrokken. Dat is wat de raad wel altijd
van het college vraagt. Nu vanuit de raad
zelf een initiatief is genomen, is dit
achterwege gebleven. Wij kunnen ons
voorstellen dat het winkelpersoneel op dit
soort feestdagen graag ook thuis of op
pad is met familie en vrienden. In ieder geval gaf de enige winkelier die insprak, aan dat hij op
tweede kerstdag zelf liever ook bij de kerstboom zit. Maar wat doe je als de concurrent wel
opengaat?
Tim: ‘Ook verbaast het ons dat VVD, D66 en BVH met dit voorstel gaan afwijken van de regel
die we tot nu toe hebben gevolgd. Namelijk dat de openstelling van winkels niet gelijktijdig met
de kerkgang plaatsvindt; zij stellen voor dit nu op de ochtend van Hemelvaart en de avond van
Goede Vrijdag mogelijk te maken. Al met al is het wat ons betreft een onvoldragen voorstel.
Leidend is het liberale principe dat de ondernemer zo veel mogelijk vrijheid moet krijgen. Er
geen rekening gehouden met het afwegen van andere maatschappelijke belangen. Daarom
steunt Open dit plan niet.’

