
 

 
 

Verslag algemene ledenvergadering 6 juni 2017 LUW 
BV-LUW.NL 

 
Datum:  Dinsdag 6 juni 2017, 20.00-22.00 uur  
Locatie:  Huis Sandwijck, Utrechtseweg 305 De Bilt 
 
Aanwezig;  
Jenny - Voorzitter, Carla - Secretaris, Lars - Penningmeester, Marc en Meep - Kascommissie, Zwer en 
Hans - Werkgroep Verwelius, Jenny en Hettie - Werkgroep Groen, Jenny en Liske - Werkgroep A27 
Er zijn 27 LUW-leden aanwezig   
 
1. Jenny opent de vergadering 
2. Verslag ALV 21 juni 2016 (staat op de website). Verslag wordt goedgekeurd, we bespreken de 
actielijst.  
3. Financiële zaken, jaarrekening 2016, kascommissie, begroting 2017, contributie (Marc, Lars, Meep).  

- Lars geeft toelichting over het afgelopen jaar, de penningmeester is gedechargeerd.  
- Lars geeft toelichting over de begroting.   
- We heffen in 2017 weer 15 euro per adres contributie. Maximaal kasgrootte wordt gesteld op 
5.000 euro. 
- Marion zal nabellen wie er nog niet heeft betaald. 
- Meep vraagt wie de kascommissie wil overnemen. Annemarie wil deze rol wel overnemen. 

4. Werkgroep Verwelius terrein (Zwer en Hans) 
Hans vertelt wat er is gebeurd bij Verwelius. Er is na de bijeenkomst in het KNMI-gebouw weinig 
nieuws te melden.  
Zwer heeft 6 juni ook nog contact gezocht met de gemeente om de laatste informatie te kunnen 
delen. Er is geen nieuwe input. Wel te melden is: 
-Het landgoed achter Jan Kersten zou door Verwelius bebouwd worden. Dit gaat over de rode 
contouren. Hans en Zwer hebben goed contact met de wethouder hierover 
-Er zijn 3 randvoorwaarden die gelden: 
1 Grensbebouwing met Sandwijck heeft een 50 meter bufferzone 
2 Er komt een echte buffer ter bescherming voor de dassen, zodat de honden er niet bij kunnen. 
3 Verwelius wil onderhandelen over compensatie van het inleveren van de rode contouren. 
-Hans en Zwer melden dat er tussen de gemeente en provincie afspraken worden gemaakt. 
-Er komt een kleine corridor onder de Utrechtseweg voor de doorgang van het wild. Waarschijnlijk 
kunnen de benzinepompen dan blijven bestaan. De verwachting is dat de aankondiging voor deze 
corridor nog dit jaar komt. Ook zal er een corridor komen bij de Biltse Rading, zodat dit op elkaar 
aansluit. 

5. Werkgroep A27 (Jenny, Liske, Arthur) 
-Er is input geleverd aangaande de plannen A27 vanuit LUW, maar ook door buurtbewoners. De 
stukken zijn ontvangen, verder is daar geen nieuwe status over te melden. Voor het verleggen van 
de A27 is er al veel gekapt, onder andere bij Groenekan. 
- Liske woont vlak bij Griftesteijn en zal contact opnemen of ze hulp nodig hebben van LUW. Hun 
terrein ligt dichter bij de snelweg. 

6. Werkgroep groene omgeving (Hettie, Jenny) 



Voor het liniepark Rijnsweerd is er een nominatie en er kan gestemd worden. Als hier informatie 
over is, zal deze geplaatst worden op de website 

7. Werkgroep sociale activiteiten (Marjon, Carla, Hanneke e.a.) 
Het idee is om het laatste weekend van september weer een borrel te organiseren voor de LUW 
leden. 

8. Status PLUS-terrein 
Er is nog geen vervolg op de eerdere bijeenkomst op het PLUS-terrein. We zouden graag iemand 
zien aanhaken die hier belang bij heeft (bv Paul, P.A. 1) 

9. LUW leden die in het bestuur of een werkgroep actief willen zijn, zijn van harte welkom om zich 
aan te melden. 
Zowel Jenny (Voorzitter) als Carla (Secretaris) willen graag het stokje doorgeven. 

10. Overige activiteiten, waaronder MENS en Eet mee in je buurt!  
Ada heeft meegedaan met Eet mee in je buurt. Ze is door buurtbewoners uitgenodigd en vindt het 
een leuk initiatief.  

11. Rondvraag 
-Hans stelt voor om een thema-avond te organiseren, hier kunnen LUW leden meer informatie 
krijgen over bepaalde onderwerpen. Dit kunnen we evt combineren met de borrel van 30 september. 
-Zwer: wat doen we met bestemmingsplannen, te lezen in de Biltse plaatselijke kranten, die niet 
goed zijn? 
-Liske wil graag naar een thema-avond en vraagt ook waarom de stoep weg is op veel plaatsen aan 
de Utrechtseweg.  
-Er komen meer reacties op de verbouwing van de Utrechtseweg. Jaklien wil ook nog navraag doen 
over de stoplichten. Er zal een lijst worden verzameld 
-Hettie wil graag een meer natuurvriendelijke bebouwing op de Voorveldsepolder 
 

12. Sluiting en afsluitend drankje. Marion en Hermien bedankt voor het regelen van de catering 
 

Actielijst 
1; Liske zal ook contact opnemen met Griftestein,  
2; Buurt App (Marc en Christiaan) 
3; Heffen contributie 2017, 15 euro per gezin (Lars, Marc) 
4: LUW Borrel september (Marion, Carla e.a.) 
5: Status Utrechtseweg; de stoep, het stoplicht, de beplanting, etc. Wat mis je, wat moet anders 
of wat is er nog niet af. Carla doet een oproep aan alle LUW leden. Jaklien en Hanneke gaan deze 
lijst bespreken met de Provincie 
6: Thema-avonden. Hans heeft wel ideeën. 
7: Marion zal nabellen waarom LUW leden niet hebben betaald. Marion krijgt een lijst met 
namen/nummers (levert Carla) 
8: Annemarie neemt deel aan de kascommissie (ipv Meep) 
9: Paul benaderen om aanspreekpersoon te worden voor het PLUS-terrein ( Carla) 

 
 
Reacties kunt u mailen naar info@bv-luw.nl 


