Beste medebewoners van de Bilt die in de redactieraad zitten en Ambtenaren van de gemeente de
Bilt.
Voor u ligt de moeilijke taak om één helder advies te maken van alles wat bij u is binnen gekomen.
Ik wil daar mijn ideeën graag aan toevoegen, en dat gaat dan over de hele gemeente, niet alleen over
mijn wijk Bilthoven Zuid West.
Ik wil u adviseren niet alleen over de stenen na te denken en te schrijven, maar vooral ook over de
toekomstige bewoners. En dan niet in termen van jong en oud, arm of rijk, alleenstaand of gezin,
maar ook in de kansen, mogelijkheden en beperkingen die mensen kunnen hebben. Want in onze
gemeente moet er een goede woonruimte zijn voor iedereen:
o

o

o

o

o

o

o

Voor de 40 jarige Anne die sinds een paar jaar ME heeft, wel zelfstandig kan wonen, maar
daarbij hulp nodig heeft. Die hulp moet er dan ook in de buurt beschikbaar zijn. Gelukkig
heeft ze voldoende financiële middelen om een mooi appartement te huren waar ze haar
familie en vrienden kan ontvangen. Via alle moderne middelen heeft ze altijd contact met de
buitenwereld.
Voor Jules, weduwnaar van 85, die altijd op een boerderij heeft gewerkt. Wil nog graag wat
doen in een tuin, maar hoeft die niet meer zelf te hebben. Hij wil graag in een gezellige buurt
wonen en dicht bij OV want een auto heeft hij niet meer. En niet alles kan op de fiets.
Voor Vincent, iemand met een lichte verstandelijke beperking. Hij wil niet meer bij zijn
familie wonen, maar gewoon zelfstandig in een niet te grote woning. Hij is afhankelijk van de
sociale huur, want door zijn beperking verdient hij niet zoveel bij de supermarkt. Hij wil wel
hier in de gemeente wonen omdat hij daar werkt en hij heeft er zijn familie wonen waar hij
goed contact mee heeft.
Voor Marlies die op de Uithof werkt en nu een reistijd heeft van 2 uur per dag. Graag wil ze
met haar gezin man (RIVM), 3 kinderen 13, 10 en 7 hier in de gemeente komen wonen zodat
ze meer tijd samen kunnen doorbrengen. Ze zoeken een goed toegankelijke woning want hu
7 jarige dochter maakt gebruik van een rolstoel. Hun favoriete vervoermiddel is de fiets of
het OV, of een deelauto.
Voor Barbara die als 75 jarige steeds eenzamer wordt in haar grote huis. Ze wil graag kleiner
wonen, maar ze voorziet dat ze dan de hulp van haar buren gaat missen die nu veel voor
haar doen. En die in de gaten houden of het goed met haar gaat. In haar kleinere woning
moet wel genoeg plaats zijn voor de vele boeken die ze de afgelopen jaren heeft verzameld.
Hoe komt ze aan een woning waar ook de sociale contacten geregeld zijn. Ze leest in de
plaatselijke pers iets over “de Knarrenhof” maar komt die er ooit?
Voor Ishmael, een vluchteling uit Syrie, die hier met zijn gezin wil wonen. Hij heeft nu nog
onvoldoende middelen om een woning te kopen, maar wel 5 kinderen en zijn huidige
appartement aan de Tweelingen is te klein. Het liefst woont hij ergens buiten in een klein
dorp, dat is hij van huis uit gewend.
Voor Piet en Ine, 2 actieve grootouders met kleinkinderen in de gemeente. Ze willen graag
wat dichter bij gaan wonen, zodat ze elkaar vaker kunnen zien. En als de kinderen groter zijn
ze ook zelfstandig naar hun toe kunnen komen. Een appartement met een groot balkon is
hun wens, liefst dicht bij OV zodat ze makkelijk op reis kunnen of naar Vredenburg Tivoli. De
woning en woonomgeving moet wel veilig zijn voor Piet, die met 1 oog slecht ziet en
daardoor diepte mist.

Bovenstaand de beschrijving van een aantal mensen die in de gemeente kunnen wonen. Natuurlijk is
een appartement voor meerdere mensen geschikt, maar een woning is toch anders als je er de
toekomstige bewoners bij denkt. Die gedachte wil ik u meegeven, denk aan de rode draad
toekomstige bewoners en niet alleen aan de stenen of aan de beschikbare grond.

De gemeente heeft zich uitgesproken voor een Inclusieve samenleving door ondertekening van het
VN verdrag. Dat gaat niet alleen over de sociale kant van de gemeente, of over de buitenruimte,
maar over alle aspecten van de gemeente, dus ook de woningbouw. Ik doe hierbij een pleidooi dat
de gemeente in haar toekomstige woningbouwplannen dit aspect opnieuw onderschrijft en ook
richting toekomstige ontwikkelaars vastlegt. Zodat er geen niet toegankelijke woningen worden
gebouwd.
Een ander aspect is de duurzaamheid van nieuwe woningen. Het siert de gemeente als de uitdaging
wordt aan gegaan om alle nieuwe woning energie neutraal te laten realiseren. En dan niet alleen een
paar zonnepanelen, of van het gas af, maar echt energie neutrale woningen is de norm in de
gemeente de Bilt. En dan hoop ik over 10 jaar een mooi appartement met 0 energie, goed
toegankelijk en dicht bij voorzieningen te betrekken.
Veel succes met het uitwerken van de lijn, het lijkt mij een moeilijke klus. Mocht u nog vragen
hebben dan ben ik via onderstaande gegevens te bereiken.
Met vriendelijke groet,

Yvonne Wesselink
Bilthoven

