
Beste gemeente de Bilt en haar Raadsleden, 
 
Het ontbreekt de gemeente volledig aan diepgang, juiste onderbouwing en visie over de 
woningbouw opgave. Een getal dat ooit is afgesproken en dan maar als een malle plannen er door 
duwen om te gaan bouwen en daarmee onherstelbare problemen creëren waar juist in deze 
gemeente al tientallen jaren zo hard voor gestreden is: het groene en wijdse karakter dat onze 
gemeente en in het bijzonder ook BIlthoven Noord al zo lang kenmerkt. En voor het behoud hiervan 
is altijd (ook de de gemeente zelf) hard gestreden. Zo ook is dit nu weer noodzakelijk echt 
onbegrijpelijk! 
 
Er zijn plekken die je niet verder moet willen verdichten in Nederland en er zijn plekken waar dit juist 
wel gewenst is. Richt je dus eerst op een lange termijn en toekomst bestendige visie die breder is dan 
een getal aan woningen en breder is dan één gemeente. Denk ruimer en verder vooruit. En vergeet 
daarbij het behoud van de bestaande bewoners niet! Je hebt er niks aan om nieuwe mensen aan te 
trekken en bestande weg te jagen.  
 
Het is de makkelijke weg en dan ook nog een bewust gekomen om te doen zonder inspraak van 
bewoners. Fantastische vertegenwoordiging zijn jullie. Wonen jullie hier wel in de gemeente? Elk 
stukje groen kapot maken? En kijk eens naar de weilanden om ons heen. Erg creatief. Als jullie die  
creativiteit zouden aanwenden om zelf met koop en verkoop van grond geld te verdienen maar nee 
hoor. 
 
Het groene karakter, het vrije en ruimtelijk gevoel dat is waar Bilthoven (Noord) voor staat. En dit is 
waar wij en de gemeente bewust voor gekozen hebben en zeker ook net als de gemeente bewust in 
geïnvesteerd hebben. Kijk naar jullie eigen bestemmingsplan met toen nog duidelijke onaantastbare 
groen visie. Waarom zou dat nu door een woningbelofte, die wij als bewoners niet eens gemaakt 
hebben, te niet worden gedaan. Stop hier nu mee.  
 
Ja wij verdedigen ons groen ons ruimtelijke leefklimaat omdat we hier bewust voor gekomen zijn en 
hier samen met de gemeente jarenlang in geïnvesteerd hebben.  
 
Schapenweide weggeven aan industrie terwijl jullie toen al wisten dat er woningen gebouwd 
moesten worden....vreemd en onveilig dit soort politiek.  
 
Een ding is volstrekt helder. Met jullie visie om het binnenstedelijk op te lossen, dan betekent dat dat 
alle leefbaarheid het dorp uit getrokken wordt. Dan hou je geen plantsoentje of sportveldje meer 
over, omdat alles wordt volgebouwd. En boven al is deze bouw nu echt wel noodzakelijk en gewenst. 
 
Kortom maak eerst een duidelijke lange termijn visie en presenteer deze aan ons. Onderbouwd met 
alle feiten en behoeftes in een taal die ook wij kunnen begrijpen.  
 
Tot die tijd pluk het laaghangende fruit zoals oude Theresiaschool. En zorg ervoor dat de Timpe niet 
weer een complete mislukking wordt met de verkeerde en te weinig woningen. Dit lijkt namelijk nu 
weer te gebeuren.  
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