
Bilts Belang is kaalslag beu
Bilts Belang heeft haar lijst 
bekend gemaakt voor de ge-
meenteraadsverkiezingen 
van 19 maart. 

Er staan 15 namen op, lijsttrek-
ker is de huidige fractievoorzit-
ter en oud-wethouder Han IJs-
sennagger en op plaats twee 
en drie staan de huidige raads-
leden Tiny Middleton en Hans 
Brilleman. 
Han IJssennagger: “In 2006 
haalden we net geen twee 
zetels, in 2010 vier en een sta-
biele doorgroei ligt in de lijn 
der verwachtingen. Bovendien 
krijgen we van veel burgers te 
horen, dat zij het huidige rege-
ringsbeleid van VVD en PvdA, 
gesteund door D66, zat zijn en 
nu de gemeenteraadsverkiezin-
gen willen gebruiken om een 
signaal af te geven van ‘tot hier 
en niet verder’ en daarom nu 
eens een keer op Bilts Belang 
willen gaan stemmen. Toeval-
lig hebben dezelfde partijen 
het de afgelopen acht jaar in De 
Bilt ook niet best gedaan. Er zijn 
miljoenen onnodig uitgegeven 
met onzinnige projecten en er 
zijn verkeerde keuzes gemaakt. 
Met het vernieuwen van het 
Centrum heeft dit college zo 
lang gedraald, dat de meeste 
plannen inmiddels door de tijd 
zijn achterhaald. Op veel plaat-
sen in de gemeente De Bilt is 
kaalslag gepleegd zonder reëel 
perspectief op wederopbouw, 
het lijkt wel een oorlogsgebied! 
Toch bleef dit college doorgaan 
op een eenmaal ingeslagen 
weg. Gevolg is, dat, met alles 
wat we nog voor onze kiezen 

krijgen, het geld van De Bilt vol-
ledig op is en we tot overmaat 
van ramp ook nog eens zeven 
miljoen per jaar extra zullen 
moeten gaan bezuinigen. Een 
voor De Bilt ongekend hoog 
bedrag. Bilts Belang gaat de 
verantwoordelijkheid niet uit 
de weg en is bereid onder deze 

moeilijke omstandigheden col-
legeverantwoordelijkheid te 
gaan dragen. Bilts Belang heeft 
bovendien bewezen al 16 jaar 
een betrouwbare en stabiele 
lokale politieke partij te zijn. 
Hoe wij denken een en ander 
te realiseren staat in ons pro-
gramma, dat ook binnenkort 

wordt vastgesteld.” Han IJssen-
nagger heeft in 2004 als wet-
houder met succes de financiën 
op orde gebracht en kan al zijn 
ervaring en deskundigheid op-
nieuw inzetten om de financiën 
weer gezond te maken. 

Bilts Belang

‘Miljoenen onnodig uitgegeven aan onzinnige projecten’

De eerste zeven kandidaten van de lijst, van links naar rechts staande: Anthony le Poole, Peter 
Westerhof, Wim Odink en Henk Scherer en zittend Hans Brilleman, Tiny Middleton en Han IJs-
sennagger.

Geen toestemming is nodig van het UWV in 
de situatie dat er sprake is van een beëindi-
ging met wederzijds goedvinden, tijdens de 
proeftijd en –bijvoorbeeld- bij het aflopen 
van een arbeidsovereenkomst voor bepaal-
de tijd.
Wanneer het UWV toestemming verleent 
om op te zeggen, is daarmee de kous nog 
niet af. De werkgever dient de arbeidsover-
eenkomst op rechtsgeldige wijze op te zeg-
gen en rekening te houden met opzegver-
boden als ziekte of zwangerschapsverlof. 
De partij die opzegt zonder inachtneming 
van de geldende regels, is schadeplichtig. 
De werknemer heeft de keuze tussen het 
vorderen van een zogeheten gefixeerde 
schadevergoeding, volledige schadever-
goeding of herstel van de arbeidsovereen-
komst. De gefixeerde schadevergoeding is 
gelijk aan het bedrag van het in geld vastge-
steld loon voor de tijd, dat de arbeidsover-
eenkomst bij regelmatige opzegging had 
behoren voort te duren. 
Volledige schadevergoeding bestaat uitslui-
tend uit de aantoonbare inkomensschade 
als gevolg van de onregelmatigheid van het 
ontslag. In geval van herstel van de arbeids-
overeenkomst zal de kantonrechter een 
afkoopsom kunnen honoreren. Het is voor 
een werkgever derhalve van belang dat hij 
de arbeidsovereenkomst op rechtsgeldige 
wijze opzegt!
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Een werkgever die 
de arbeidsover-
eenkomst met een 
werknemer wenst 
op te zeggen, heeft 
meestal toestem-
ming nodig van het 
UWV.

Mr J.E. 
Braak

Opzeggen van de  
arbeidsovereenkomst

Een groots station in Bilthoven,  
wil de huidige coalitie ons laten geloven. 

Maar een trap in een grote boog, 
is veel ouderen en invaliden te hoog. 

Bij de andere ingang kan men het perron nauwelijks op 
voor mensen met rollator, kinderwagen of stok. 

Bedoelt D66-Pvda-GroenLinks en VVD 
hier ouderenbeleid in de Bilt mee? 

Protesteer allemaal, en stem lokaal: 

Stem 19 maart Bilts Belang, Lijst 3 

Vragen over onkosten-
vergoedingen B&W De Bilt
Bilts Belang heeft het college van B&W 
van De Bilt schriftelijke vragen gesteld 
over de door hen de afgelopen 5 jaar ge-
declareerde (on)kostenvergoedingen.  
 
In de provincie zijn de afgelopen maanden 
diverse colleges in opspraak geraakt door 
ten onrechte door hen gedeclareerde (on)
kosten en Bilts Belang wil weten of de door 
het college van De Bilt gedeclareerde (on)
kosten wel altijd in het belang van de ge-
meente en de burgers zijn geweest. 

Voorheuvel 65 Zeist, Tel: 030-6919990 / 06-19770165

Toko Senang To Go
Het enige echte Indonesische

afhaalcentrum Zeist

Genieten van heerlijke  
Indonesische maaltijden

7 dagen per week geopend! 

Maandag Voordeel!
Kleine maaltijd  
elke maandag  

7,50 euro  €5,00

Catering op  
locatie mogelijk.
Informatie: 
06-19770165.

Openingstijden: ma 16.00-20.00u, di t/m vr 
12.00-20.00u, za 11.00-20.00u, zo 15.00-20.00u

Wij staan 
nu ook op:

Ingezonden brief
Schrik om hoogbouw 
bij station Bilthoven
Het Voorontwerp Bestemmingplan 
‘Rembrandtlaan 2014’ ligt vanaf 9 janu-
ari t/m 19 februari ter inzage op het ge-
meentehuis.

Op bladzijde 13 bij ‘Stedenbouwkundige 
visie Revitalisering’ van dit voorontwerp 
is te lezen: “De ruimtelijke uitstraling van 
het gebied moet dat van een groen dorp 
worden.” Dat klinkt veelbelovend maar 
als je de tekening planstatus, behorende 
bij dit voorontwerp, bekijkt met de daarin 
aangegeven bouwhoogtes op de kop (op 
de hoek Rembrandtlaan en Jan Steenlaan) 
slaat je de schrik om het hart.
Bouwhoogtes van 20,90 meter (ruim 6 
bouwlagen), 17,60 meter (ruim 5 bouwla-
gen) en 14,30 meter (ruim 4 bouwlagen). 
En dat pal tegen de woonhuizen met één 
en twee bouwlagen met kap. Niks dorps 
dus. Gewoon hoogbouw. Ons gemeente-
bestuur gaat voor een ‘Station Overvecht-
Look’.
Op de Rembrandtlaan huisnummer 22 
t/m 26 is enkele jaren geleden een nieuw 
kantoorpand gebouwd. Drie bouwlagen 
met deels terugliggende derde laag en ‘af-
lopend’ naar de bestaande woningen aan 
weerszijde van dit pand. Dat is mijns in-
ziens echt de maximale bouwhoogte welke 
in dit Rembrandtlaangebied thuis hoort.
Door de coalitiepartijen VVD, D66 en Groen-
Links/PvdA zijn in 2010 de megalomane 
bestemmingsplannen voor het dorpscen-
trum Bilthoven goedgekeurd. Gaat dat nu 
ook weer met het Rembrandtlaan-gebied 
gebeuren? 
Tot en met 19 februari kan bij Burgemees-
ter en Wethouders van De Bilt, Postbus 300, 
3720 AH Bilthoven schriftelijk gereageerd 
worden op dit voorontwerp.
Wilt u Bilthoven ook dorps houden?
Maak dan gebruik van deze gelegenheid 
en laat uw stem horen. Gewoon doen!

Jacques van Klooster
E jvanklooster@gmail.com


