
Verslag algemene ledenvergadering (ALV) 30 maart 2022, Belangenvereniging Oranjebuurt e.o.

Locatie Kantine van Voetbalvereniging Bunnik '73

Opening:
Voorzitter Ciska Pittie opent de vergadering. Bestuurslid Wilma Troost is afwezig in verband met 
ziekte. Ciska staat even stil bij het overlijden van bestuurslid Rick Verschure op 30 november 2021 

Mededelingen:
Er komt een vraag vanuit het publiek: de fietsstraat staat niet op de agenda. Ciska laat weten dat dit 
later nog aan bod zal komen.
Verzoek vanuit het publiek om katten/poezen een belletje om te doen om vogels te waarschuwen.

Verslag vorige vergadering: 
De vergadering stelt het verslag vast. Het verslag is te vinden op de website van de vereniging.

Jaarverslagen van werkgroepen:
Liesbeth Pak, organisator van het Oranjebuurtfeest 2022 “Code Groen” brengt de vergadering op de
hoogte van de plannen en vraagt om ondersteuning van vrijwilligers. Het feest zal openen om 15.00 
uur en door gaan tot 22.00 uur. 

Werkgroep Herinrichting: 
Michiel Nieuwenhuis laat weten dat de werkgroep op dit moment inactief is, maar zodra plannen 
vanuit de gemeente weer worden opgestart, zal de werkgroep ook weer in actie komen. 

Werkgroep Oranjebuurt Duurzaam: 
Maarten Dorst laat weten dat deze werkgroep is voortgekomen uit de werkgroep Herinrichting. De 
werkgroep bestaat uit 5 leden: Jenny Houtgraaf, Michiel Nieuwenhuis,  Maarten Dorst, Joris van 
Berkel en Greetje de Haan. Buurkracht https://www.buurkracht.nl/ ondersteunt. Doel is om te 
ondersteunen bij het aanbrengen van maatregelen op het eigen erf (regenton, groen dak). Er is een 
enquête uitgezet. Planning: opvragen van offertes voor regentonnen en groene daken, subsidies 
aanvragen, mei 2022 een informatieavond met producten en leveranciers, levering half juni en dan 
een vergroeningsweekend waarbij iedereen zelf aan de slag gaat. 
Vraag vanuit het publiek: na implementatie van maatregelen, is dan het gescheiden rioolsysteem 
nog nodig? Ja, want uit het rioolsysteem voor afwatering regenwater sijpelt het water langzaam in 
de grond, en met een regenton kan je het water gebruiken om je tuin water te geven. 

Fietsstraat: 
Er is contact met de andere wijkverenigingen van Bunnik, ontstaan uit het oneens zijn met de 
vormgeving van participatie. We zijn niet tegen een fietsstraat, maar er zitten te veel haken en ogen 
aan het huidige plan. Er ontbreekt een visie op 'het grotere geheel',  de Traverse. Het hangt van de 
visie op de Traverse af, wat je met de fietsstraat wil. De uitvoeringsovereenkomst met de Provincie 
is nog niet getekend omdat er meer tijd nodig is voor onderzoek. Het nieuwe college zal verder gaan
met de Fietsstraat. De vier wijkverenigingen hebben in gezamenlijkheid al een brief naar het (nieuw
te vormen) College gestuurd om de vaart erin te houden.
Vanuit het publiek wordt opgemerkt dat de route via het Anton van Dampad niet wordt genoemd. 
De wijkverenigingen maken zich sterk voor deze route voor de snelle fietsers. De route via het 
Anton van Dampad geeft minder verkeersissues. 
Vanuit het publiek wordt opgemerkt dat er in Bunnik een visie op de Traverse is ontwikkeld door 
een paar Bunnikers. https://www.bunniksnieuws.nl/lokaal/politiek/764496/wim-van-de-geijn-over-
bunnikse-omgevingsvisie-als-we-niet-oppas. Wat doen we ermee?  Dit is bekend bij het 
wijkenoverleg en zal zeker meegenomen worden.



Vraag vanuit het publiek: Hoe is de aansluiting van de Fietsstraat met Oranjebuurt? De 
verschillende snelheden van de fietsers, het kruisend verkeer alsmede de grote diversiteit aan 
verkeersdeelnemers (kinderen, ouders met bakfietsen, ouderen, bezorgdiensten, racefietsers, e-
bikes, speedpedelecs, vrachtwagens) zijn een grote zorg. Peter Hoogeveen, projectleider, erkent dit 
en zal dit betrekken in de planvorming.

Werkgroep Groen. 
Cerian van Gestel vertelt over wat er allemaal is gebeurd: Ireneplein snoei- en klusmiddagen. Er 
komt eetbaar groen in plaats van de boom naast de sporthal, het Emmaplein wordt leuk 
onderhouden, boomspiegels zijn geadopteerd. Er is een klein kerngroepje, er is vraag naar 
uitbreiding. De ambitie om een regenton bij het Ireneplein neer te zetten is nog niet vervuld. Het 
bijenhotel moet verbeterd, kan dat tijdens het Oranjebuurtfeest?

AED: 
Leonard Baart de la Faille vertelt over de twee AED's in de buurt: bij de Irenezaal en op de hoek 
Burgemeester vd Weijerstraat en Julianalaan. Er zijn meer mensen nodig die de cursus reanimeren 
willen doen om het natuurlijke verloop op te vangen. Op de cursus leer je vooral hoe te handelen. 
De AED en de cursus worden voor een groot deel betaald door de vereniging. 
Vraag vanuit het publiek: Zou er meer animo zijn voor de cursus als er ook meer EHBO bij wordt 
gegeven? Men denkt van niet omdat de cursus dan langer zou duren. Wel wonen er veel mensen in 
de Oranjebuurt met een medische- en zorgachtergrond, die ook gekwalificeerd zijn om een AED te 
gebruiken. Het is belangrijk dat zij zich ook als burgerhulpverlener inschrijven.

Financiën: 
Het ledenaantal loopt iets terug, het schommelt rond de 200. Oproep om nieuwe buren te attenderen
op de buurtvereniging. Verder zijn de kosten voor de AED's hoog maar er is genoeg geld om bij te 
dragen in de kosten van het buurtfeest. 

De verklaring van de kascommissie wordt voorgelezen door Mart Zijlstra: het financieel jaarverslag
en de begroting zijn in orde bevonden. Er wordt overgegaan tot decharge. 

De kascommissie voor 2022 zal bestaan uit Bert Sweerts, Bert Schlösser en Frank Wijnen. 

De begroting wordt vastgesteld met een verwacht resultaat van 5 euro.

Rondvraag:
Opmerking: verkeerssituatie leidt tot zorgen. Er is veel vrachtverkeer, punten van aandacht zijn: 
bocht pr. Beatrixstraat naar de Rijnzichtlaan, en de bocht Prinses Beatrixstraat naar rechts richting 
Julianabrug (er zijn obstakels die maken dat je de bocht zo ruim moet nemen dat je op de andere 
weghelft komt). Ook wordt benoemd dat verschillende stoepen in de wijk niet meer goed 
beloopbaar zijn door scheef liggen en omhoogstekende stoeptegels. We kunnen niet wachten op de 
herinrichting van de wijk. 
Dit wordt beaamd. Iemand anders maakt ook melding van te hoge heggen die het zicht belemmeren.
Na de pauze geeft wethouder Jocko Rensen aan dat voor dit soort zaken het gewone 
onderhoudsprogramma van de gemeente geldt en gevaarlijke situaties dus ook nog steeds gemeld 
kunnen worden bij de desbetreffende afdeling van de gemeente.

Opmerking: suggestie om Gerrit Bolhuis (Abbing) te vragen voor werkgroep Groen. 
Opmerking: iemand merkt op dat er dit jaar niet om nieuwe bestuursleden is gevraagd. Bij deze!

Einde vergadering 21.00 uur


