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Voorjaar!

De sneeuwklokjes hebben zich alweer een weg naar boven gebaand en de dagen lengen, teken dat 
het voorjaar eraan komt. Het is weer hoog tijd voor nieuws uit de buurt!
In deze voorjaarsberichten blikken we graag vooruit op actuele zaken die in de wijk spelen en de 
activiteiten die gaan komen. 
Welkom aan alle nieuwe buurtbewoners! Hopelijk bevalt u het (buiten)leven hier en heeft u al mooie 
wandelingen gemaakt en leuke contacten gelegd in de buurt. Voor alle nieuwe buurtbewoners is er een 
mooie duurzame sleutelhanger beschikbaar als welkomstgeschenk. Mocht u er nog geen gekregen 
hebben, meld dit dan s.v.p. via info@oranjebuurtbunnik.nl Dan zorgen wij dat u er snel een krijgt. En 
beter nog: WORD LID! Dat is de beste manier om in uw nieuwe woonomgeving mensen te leren 
kennen.
Buurtinitiatieven en nieuwe ontwikkelingen
Als bestuur ontmoeten wij vaak actieve en enthousiaste buurtbewoners met goede ideeën over 
buurtactiviteiten. Zo is de werkgroep Herinrichting Oranjebuurt alweer een paar jaar actief en de 
Groengroep zorgt ervoor dat onze buurt een vrolijk, groen en bijenvriendelijk aanzien heeft. De 
Werkgroep Oranjebuurt Duurzaam beijvert zich voor duurzaamheid in de wijk. En de coördinator AED 
zorgt o.a. voor training van de burgerhulpverleners. Ook is er een verregaande samenwerking tot stand 
gekomen met de drie andere wijkverenigingen in Bunnik. Over al deze initiatieven leest u meer in dit 
buurtbericht of op onze site: www.oranjebuurtbunnik.nl 

Namens het bestuur wens ik u een mooi voorjaar en alvast een heerlijke zomer toe.
Wij hopen u te kunnen ontmoeten op de Algemene Ledenvergadering op 29 maart a.s.
Ciska Pittie – voorzitter

JAARKALENDER  BELANGENVERENIGING DE ORANJEBUURT E.O.

Algemene Ledenvergadering: woensdag 29 maart om 20.00 uur
U bent van harte uitgenodigd op de jaarlijkse algemene ledenvergadering van onze 
belangenvereniging op woensdag 29 maart 2023 om 20.00 uur (zaal open om19.30 uur). De locatie zal 
zijn: De kantine van voetbalvereniging Bunnik 73, Tolhuislaan 3f. Voor leden en niet-leden. 
Naast het algemene huishoudelijke deel van de vergadering zal er weer een interessant onderwerp op 
de agenda staan. Dit keer komt Kaj van Vliet, historicus en Hoofd inspectie en collectiebeheer van het 
Utrechts Archief vertellen over 900 jaar Kromme Rijngebied en de ontwikkeling van Bunnik. Kaj woont 
ook in de Oranjebuurt.
En natuurlijk wordt de avond weer afgerond met een gezellige borrel waar ruim gelegenheid is om 
buurtgenoten te ontmoeten.

Financieel jaarverslag 2022 Samenvatting

Het complete verslag kan tzt. bekeken worden op de website (OranjebuurtBunnik.nl) en zal op de ALV  
worden uitgereikt en toegelicht.
De inkomsten en uitgaven in 2022 komen grotendeels overeen met de vorig jaar vastgestelde 
begroting. We hebben een buurtfeest gehad en de kosten daarvan zijn ruimschoots binnen budget 
gebleven. De overige uitgaven betreffen kosten en ondersteuning van activiteiten gedaan in het belang 
van de  Oranjebuurt, zoals circulaires, administratiekosten, uitgaven werkgroepen,  representatie en 
bestuur en onderhoud van de twee AED’s. Voor vervanging van de AED’s, onderhoud en trainingen  
moeten we jaarlijks een bedrag reserveren, hetgeen uit de contributies bekostigd wordt.
Onze  inkomsten komen uit de contributie, enige subsidie en advertentie-opbrengst. 
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Het aantal leden per begin 2022 was 211. Dat is in de loop van het jaar afgenomen met 6,  vanwege 
verhuizingen en dergelijke. Er zijn ook weer nieuwe aanmeldingen geweest en per begin 2023 staat de 
teller op 214. 
Voor leden biedt de vereniging twee collectieve voorzieningen, jaarlijks onderhoud van CV-ketels  en 
schoorsteenvegen met eventueel het reinigen van dakgoten.
Voor de schoorstenen en dakgoten hebben we een contract met ALTOR, Provincialeweg 34, 
Schalkwijk: € 58,- per schoorsteenkanaal en € 8,- per strekkende meter dakgoot in combinatie met 
vegen, alleen dakgoot  €9,- per meter; normale prijzen resp.  € 60,-  en € 9,-.
De CV-ketels doet Heuvelland uit Rhenen voor € 132,-. Dit houdt een korting in van € 11,- t.o.v. de 
regio prijs.
Jaarlijks wordt er een overzicht aan deze ondernemers verstrekt van de leden die zich ooit voor deze 
voorzieningen hebben opgegeven. Leden kunnen te allen tijde zelf het initiatief nemen voor het maken 
van een afspraak.
De  contributie van €10,- per jaar wordt zoveel mogelijk via automatische incasso geïnd en vindt 
jaarlijks plaats in de eerste helft van het jaar.

8 maart Bewonersavond over de Mobiliteitsvisie Traverse

Op 8 maart aanstaande zal er weer een bewonersinformatiebijeenkomst zijn in Locatie 78 over de 
plannen voor verbetering van de Traverse, die ook voor een groot deel langs de Oranjebuurt loopt. 
Zoals u wellicht al vernomen heeft maken de vier wijken in Bunnik zich gezamenlijk sterk om in dit 
kader aandacht te vragen voor de belangen van hun bewoners op het gebied van leefbaarheid, 
verkeersveiligheid en gezondheid. Al deze aspecten komen samen in dit project. Inmiddels is het 
Bureau Goudappel bezig met een schetsontwerp. Zij hebben ideeën opgehaald in de klankbordgroep 
(waarin de vier wijken zitting hebben) en op de druk bezochte bewonersbijeenkomst van 18 januari jl. 
Hen is gevraagd om de gemeente te adviseren over de gehele traverse. Als Vierwijkenoverleg hebben 
we de procesmanager inmiddels voorzien van veel informatie en vooronderzoek dat op ons eigen 
initiatief is verricht en dat relevante aandachtspunten en voorstellen bevat. We moeten helaas 
vaststellen dat er door tijdsdruk (i.v.m. te verstrekken subsidie door de Provincie) ook weinig tijd en 
ruimte lijkt te zijn om een echt grondige analyse te maken van voor-en nadelen van verschillende 
scenario’s. Wij doen er alles aan om onze ideeën en kennis te delen met zowel de gemeente, het 
bureau als de raadsleden en blijven waakzaam op een goed uitgevoerde burgerparticipatie.
Als u hierover meer informatie wenst kunt u de website van de gemeente bekijken: 
https://www.bunnik.nl/projecten/mobiliteitsvisie-traverse
Maar nog belangrijker: Laat u horen op 8 maart om 19.00 u op de bewonersavond in Locatie 78!

Werkgroep Oranjebuurt Duurzaam: 11 maart Groene Daken dag!
Het is gelukt om tot overeenstemming te komen met de subsidiegever om de lang verwachte groene 
daken te kunnen gaan installeren. Dit gaat gebeuren op 11 maart aanstaande. Het is de bedoeling dat 
we er dan een gezellige en productieve dag van maken met de buurtbewoners die zich hebben 
aangemeld. Voor koffie/thee en lekkers zal worden gezorgd! Voor meer informatie kun je terecht bij 
Michiel Nieuwenhuis via Oranjebuurt.duurzaam@gmail.com

Werkgroep Groen voorjaarsactiviteiten zaterdag 11 en zondag 19 maart:
Het nieuwe jaar is weer begonnen, en op diverse plekken staan er alweer (of nog steeds) bloemen in 
bloei. Tijd voor groen!
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Emmatuin beplanten (plus ‘gewone’ groenklusdag): zaterdag 11 maart en zondag 19 maart
Door aan te haken op de landelijke actiedag NLDoet is het gelukt om van het Oranjefonds een donatie 
te krijgen om planten te kopen voor de nieuwe Emmatuin. :) Vorig jaar al hebben we hier een bankje 
geplaatst en paden aangelegd, maar het is nog wat kaal. Met de donatie van € 350 (hoera!) kunnen we 
weer mooie (biologische) planten aanschaffen. Er komt ook een speciale vrijwilliger mee helpen: 
Wethouder Julie d’Hondt zal haar handen uit de mouwen komen steken bij de Emmatuin.
We maken van 11 maart ook meteen de ‘gewone’ klusdag voor het Ireneplein. Omdat we in het 
voorjaar en in het najaar werken met 2 data die vlak bij elkaar liggen gaan we ook op 19 maart aan de 
slag.
Oproep: Wie helpt mee om de pingpongtafel op het Ireneplein te restaureren? Ron Tielen heeft 
materialen ter beschikking gesteld hiervoor. Meld je aan bij Henk den Besten: bestenh@outlook.com

Help nieuwe mensen werven
We hopen dat er wat nieuwe gezichten mee gaan doen met het groen in de wijk. Met name denken we 
aan mensen die het Ireneplein graag en vaak gebruiken (of hun kinderen!) of mensen die nieuw in 
onze buurt zijn komen wonen. Het zijn deze mensen die we aangemeld willen krijgen via de oproep op 
de site van NLDoet. Help je mee hen ook te trekken door ze te tippen? Bijvoorbeeld door het bericht op 
Facebook te liken en delen? Deze: 
https://www.facebook.com/OranjebuurtBunnik/posts/pfbid02rTH9qc5rtdaijk5jcRgUvNd78hvbMSxQuGii
n7tie6vMa1Ry6NUojgqHrZ94gyG4l

Jaarkalender van alle groen klusmiddagen
De data voor de rest van de klusmidddagen zijn ook al geprikt. Om vast in je agenda te schrijven:
Zaterdag 11 maart
Zondag 19 maart
Zondag 11 juni (focus op speeltoestellen)
Zaterdag 23 september (burendag)
Zaterdag 4 november
Zondag 12 november
Vraag vooral ook je buren / vrienden / bekenden om ook eens een keer mee te gaan helpen met de 
klusmiddagen. Goed voor de contacten, je bent lekker bezig en je doet ook nog eens iets fijns voor de 
buurt. Maar dát hoeven we jullie natuurlijk niet te vertellen. :-)
Tot snel! Cerian, ook namens Marien, Karin en Henk.
Werkgroep groen, contactpersoon Cerian van Gestel: cerianvg@gmail.com.

Voortgang Herinrichting Oranjebuurt

Het is stil rondom het project herinrichting Oranjebuurt . Echter, achter de schermen wordt er wel een 
en ander gedaan. Na goedkeuring van het nieuwe voorbereidingskrediet in de gemeenteraad in 
december 2022 (waarvoor wij nog ingesproken hebben), is de weg weer vrij om te starten met 
onderzoek en voorbereiding. Informatie over de voortgang kun je vinden op: 
https://leefjeomgeving.nl/oranjebuurt-bunnik en op de Bouwapp. Ook zal er binnenkort weer een 
nieuwsbrief vanuit de gemeente deur aan deur verspreid worden. 

Buurt AED’s en Reanimatiecursussen 

De buurtvereniging is in het gelukkige bezit van twee AED's. Ook organiseert zij reanimatiecursussen 
waarin men leert hulp te bieden aan mensen die onwel worden. Dat kan in de eigen persoonlijke 
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omgeving van direct belang zijn maar kan ook levens in onze buurt redden. De AED’s in de 
Oranjebuurt bevinden zich op de volgende plaatsen:

o Hoek Burgemeester van de Weijerstraat - Koningin Julianalaan, zonder code 
beschikbaar, kastdeksel draaien.

o Irenezaal, code: 3981 afsluiten met 'v'. (nb: postcode)

Deze AED's kunnen ook door niet getrainde burgers worden gebruikt. Motto: alles is beter dan niets 
doen. De AED geeft na openen een gesproken instructie en is volautomatisch. De AED geeft alleen 
een 'schok' af als dat echt nodig blijkt. 
Enkele tientallen buurtgenoten is in het bezit van een reanimatiecertificaat, via de buurtvereniging of 
anderszins. Zij hebben zich aangemeld bij Hartslagnu.nl, het landelijk alarmeringssysteem voor lokale 
burgerhulpverleners. Zij worden via de telefoon gealarmeerd als hulp nodig is. Zie ook hartslagnu.nl en 
hartstichting.nl/reanimatie.
Jaarlijks wordt in Bunnik een enkele maal per jaar een Hartslagnu alarmering gegeven. Ten gevolge 
van de corona pandemie zijn echter veel reanimatiecertificaten verlopen. Ook zijn oudere buurtgenoten 
(begrijpelijk) terughoudend geworden om gevolg te geven aan een alarmering. Het is daarom zeer 
wenselijk dat het aantal getrainde buurtgenoten weer op peil komt. Daartoe wordt jaarlijks een nieuwe 
cursus in de Irenezaal georganiseerd. Deze wordt, behoudens een symbolische eigen bijdrage, 
betaald door de buurtvereniging. 
Geef je alvast op voor de REANIMATIECURSUS in de Irenezaal. 
Wanneer: wordt nog bekend gemaakt
Kosten: 10 euro pp
Aanmelden: Leonard Baart de la Faille, AED-coördinator, aed.oranjebuurtbunnik@gmail.com

18 maart 2023 Landelijke Opschoondag Clean up actie Kromme Rijn gebied. 

Met subsidie van het waterschap Stichtse Rijnlanden organiseert recyclevalley een cleanup actie langs 
de Kromme Rijn. Dit is een terugkerende actie die zij afgelopen zomer, op World Cleanup Day, ook 
met succes georganiseerd heeft! Dit jaar dus op de Landelijke Opschoondag.
De Kromme Rijn (28 km van Wijk bij Duurstede tot waterlinieweg gemeente 
Utrecht) is opgedeeld in tien trajecten van ongeveer 3 km per traject die met vrijwilligersteams zullen 
worden schoon gemaakt van zwerfafval.
Er worden vrijwilligers gezocht voor elk traject, zowel op, als naast het water. 
Daarnaast wordt geregeld dat de vrijwilligers opruimmaterialen krijgen op 
de startpunten.
De eindpunten zijn vaak horecagelegenheden die de deelnemers als dank 
voor hun inzet een gratis kop koffie aanbieden.
Voor meer informatie, zie https://www.recyclevalley.nl

9 april  Eerste Paasdag: Wie helpt de paashaas met eieren verstoppen? 

Het is al jaren traditie dat de paashaas het Ireneplein bezoekt op eerste Paasdag. Dat is dit jaar op 9 
april. Er worden nog 1 of 2 vrijwilligers gezocht om de paashaas een handje te helpen. Vanuit de 
buurtvereniging is er een budget beschikbaar van € 40,-. Ook de hulp van de oudere kinderen is erg 
gezellig. Deze kinderen mogen zich dus ook aanmelden. Je kunt je aanmelden bij: Henk den Besten, 
Pr. Bernhardstraat 21, bestenh@outlook.com
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Lid worden? Goed idee!

Via onderstaand formulier kunt u zich opgeven als lid voor de vereniging. Dat kan natuurlijk 
ook elektronisch op onze website www.oranjebuurtbunnik.nl.

Aanmelding lidmaatschap voor: Belangenvereniging De Oranjebuurt e.o.

(invullen in hoofdletters)

      Ondergetekende geeft zich hierbij op als lid van Belangenvereniging De Oranjebuurt  
           m.i.v. januari . . . . . . . (kies jaar). 

     Als deelnemer collectief onderhoud CV-contract door de Fa. Heuvelland te Rhenen.
         https://www.installatiebedrijfheuvelland.nl/

     Als deelnemer collectief schoorsteenvegen door de Fa. ALTOR te Schalkwijk.
         https://altor-schoorsteenveger.nl/

          De werkzaamheden worden jaarlijks vanaf maart op afspraak verricht.

Naam en 
voorletters:

Geslacht:   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            
zoals u door de vereniging wenst te worden aangeschreven) 

M/V

Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Postcode:

Plaats:
 

3981  . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoonnr: . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . .    

E-mail:…………………………………………………..

IBAN: . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . ..

Dit formulier kunt u inleveren bij penningmeester Henk den Besten, 
Pr. Bernharstraat 21
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 Onderhoud, aanleg en reparatie  CV 
 Loodgieterswerkzaamheden 
 Onderhoudsabonnementen 

             TEL. 0343 - 421 066 
         www.cv-ketel.info 

 

    

 
 

 

 


