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TOEKOMSTVISIE HET OUDE DORP DE BILT
Werkgroep gebiedsvisie

De Bilt, 2 maart 2016

INLEIDING
Bewoners en ondernemers hebben gezamenlijk een toekomstvisie
voor Het Oude Dorp in De Bilt gemaakt. Er waren twee aanleidingen om dit te doen. De eerste aanleiding was de (langdurige) leegstand van bedrijfspanden in Het Oude Dorp. De tweede aanleiding
was de voorgenomen herziening van het bestemmingsplan door
de gemeente De Bilt.
Gebiedsomschrijving
Het gebied waarop de dorpsvisie betrekking heeft is, gelegen tussen Biltstein, Dorpsstraat, Bilthovenseweg, Burgemeester de Withstraat, opnieuw Dorpsstraat en Kapelweg.

PLAN VAN AANPAK
De toekomstvisie is het resultaat van diverse activiteiten die door
een werkgroep bewoners en ondernemers uit het gebied zijn uitgevoerd. Het gaat om het uitvoeren van een onderzoek naar de
woonbeleving (enquête) in Het Oude Dorp, een thematisch onderzoek onder bewoners (enquête), een thematisch onderzoek onder
bedrijven (enquête), groepsgesprekken met bewoners en ondernemers en verschillende dorpsbijeenkomsten. De resultaten van het
onderzoek worden kort samengevat in hoofdstuk 1.
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I RESULTATEN ONDERZOEK
WOONBELEVINGSENQUETE
Onder bewoners en ondernemers is een enquête gehouden over de
woonbeleving in Het Oude Dorp. Deze enquête is door 108 mensen
ingevuld. De respons in de Dorpsstraat en de Burgemeester de
Withstraat is relatief hoog. Vanwege de lage respons in Kerksteeg,
Kapelweg en Biltstein kan weinig worden gezegd over de uitkomsten in deze straten.
De hoofdlijnen van de uitkomsten van deze enquête zijn:
Bewoners bevalt het goed in Het Oude Dorp. De gunstige ligging
ten opzichte van werk en voorzieningen is de belangrijkste reden
dat men zich hier heeft gevestigd.
“Rustig en veilig wonen”, alsmede “ongedwongen en gezellige omgang met elkaar” zijn de belangrijkste genoemde sferen van woonbeleving van het hele Oude Dorp. Er zijn echter duidelijke verschillen
per straat. In de ds. Sanderuslaan en de Burgemeester de Withstraat
ligt (wat) meer de nadruk op ongedwongen en gezellige omgang met
elkaar en in Zorgvliet en de Bilthovenseweg ligt de nadruk op rust
en veiligheid. Daarnaast zijn in de Burgemeester de Withstraat en
de Dorpsstraat levendigheid en vitaliteit naast de eerder genoemde
sferen eveneens belangrijk.
De diversiteit in woonbeleving is dan ook groot in Het Oude Dorp.
Deze diversiteit lijkt het grootst in de Dorpsstraat, terwijl er in de ds.
Sanderuslaan sprake lijkt zijn van meer homogeniteit in woonbeleving. Deze diversiteit staat echter een goede sfeer niet in de weg,
zo geven respondenten aan.
Het contact met de directe buren is bij nagenoeg alle respondenten
naar wens. Betrokkenheid met de rest van de buurt is ook groot, met
onderlinge verschillen tussen individuen in bereidheid tot het initiëren van buurtactiviteiten.
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Gevraagd naar trefwoorden die de buurt beschrijven komen voornamelijk positieve indrukken. Ook hier zijn weer verschillen tussen
de straten. Burgemeester de Withstraat (“Gezellig”, “Rustig”, “Anoniem”), Dorpsstraat (“Levendig”, “Gezellig”, “Historisch”), Ds. Sanderuslaan/Zorgvliet (“Groen”, “Rustig”, “Veilig”).

BEWONERSENQUETE
Onder bewoners is tevens een enquête gehouden over hun opvattingen en gedrag met betrekking tot wonen, bedrijvigheid, voorzieningen, openbare ruimte, verkeer en veiligheid. Deze enquête
is door 110 bewoners ingevuld.
De hoofdlijnen van de uitkomsten van deze enquête zijn:
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Respons
De enquête is ingevuld door evenveel mannen als vrouwen met een
gemiddelde leeftijd van iets boven de 50 jaar. Bijna 30% van de respondenten is, naast bewoner ook ondernemer in Het Oude Dorp.
Meer dan de helft woont al langer dan 10 jaar in de buurt en ruim
80% is niet van plan om in de nabije toekomst te verhuizen.
Wonen
88% geeft aan in een koopwoning te wonen (12% huur), ruwweg
40% van de respondenten woont met kinderen, rond de 20% is alleenstaand.
Uit de cijfers blijkt dat bewoners over het algemeen tevreden zijn
over het wonen in de wijk. Verreweg het grootste deel geeft aan hier
voorlopig niet weg te willen. Het wonen wordt ervaren als goed tot
zeer goed, geen van de respondenten geeft aan dit onvoldoende te
vinden.

Buurtactiviteiten
Bijna iedereen is bekend met de verschillende buurtactiviteiten
(marktdag, wintermarkt, Sinterklaasintocht), twee derde geeft aan
(misschien) wel mee te willen helpen aan het organiseren hiervan.
Bedrijvigheid
Bewoners vinden het belangrijk dat er bedrijvigheid in de buurt is,
echter deze wordt door een deel matig gewaardeerd. Dit heeft
onder andere te maken met de toegenomen leegstand van bedrijfspanden.
Maatschappelijke voorzieningen
De waardering van de maatschappelijke voorzieningen is volgens
bewoners voldoende, volgens 30% zelfs goed. Van het openbaar
vervoer wordt door 60% minstens maandelijks gebruik gemaakt,
55% pakt dagelijks de auto, 57% de fiets.
Verkeer
Verkeersveiligheid en –drukte scoren duidelijk beneden de voldoende, de bereikbaarheid blijkt echter in orde. Ook geluidsoverlast en luchtverontreiniging veroorzaakt door verkeer scoort onvoldoende.
Sociale veiligheid
Wat betreft de sociale veiligheid wordt er goed op de buurt en ook
elkaar gelet en heeft men een veilig gevoel; slechts twee bewoners
geven aan ’s avonds liever niet alleen de deur uit te gaan. De waardering is voldoende tot goed. De Burg. de Withstraat scoort hierop
overigens iets beneden het gemiddelde voor het hele gebied.
Sterke punten en verbeterpunten
Gevraagd naar sterke punten van de buurt worden vooral karakter,
(rustig, dorps) sfeer en ligging genoemd. Bij de verschillende on-
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derwerpen worden verbeterpunten genoemd.
Bij het onderwerp ‘wonen’ en ‘bedrijvigheid’ maken bewoners
vooral veel opmerkingen over de leegstand in het dorp. De meerderheid pleit ook voor meer kleinschalige bedrijvigheid/ detailhandel in Het Oude Dorp.
Over de openbare ruimte zijn vooral veel opmerkingen over de onvoldoende zorg en aandacht van de gemeente voor de groenvoorziening. Ook zijn er klachten over zwerfvuil en het gebrek aan
aankleding van de divers plekken/pleintjes.
De verkeerssituatie blijft een probleempunt voor een groot deel van
de bewoners (85% heeft hier iets over te melden) en dan vooral de
veiligheid van fietsers en het te hard rijden door auto’s.
De sociale veiligheid lijkt voldoende. Uiteraard zijn er weleens incidenten. Ook zijn er klachten over hangjongeren o.a. in verband
met de coffeeshop.

ONDERNEMERSENQUETE

Vestigingsduur
Allen zijn al langer dan 3 jaar gevestigd in de buurt, 30% langer dan
15 jaar. Slechts een bescheiden percentage (19%) overweegt de komende jaren uit de buurt te vertrekken.
Ondernemen in Het Oude Dorp
Het ondernemen in Het Oude Dorp wordt voldoende tot goed gewaardeerd, bijna iedereen heeft klanten in de buurt zitten. Het
grootste deel van de klanten komt echter van buiten.
Meer bedrijvigheid
De ondernemers willen meer bedrijvigheid in Het Oude Dorp. Gezien de toegenomen leegstand van bedrijfspanden de afgelopen
jaren is deze wens begrijpelijk.
Verkeer
Een groot deel van de ondernemers heeft wensen t.a.v. de verkeerssituatie (wijziging parkeerbeleid, minder drukte, aandacht voor
veiligheid van en ruimte voor fietsers en voetgangers).

Onder ondernemers is een enquête gehouden over hun opvattingen en gedrag met betrekking tot wonen, bedrijvigheid, voorzieningen, openbare ruimte, verkeer en veiligheid. Deze enquête is
door 26 ondernemers ingevuld. De hoofdlijnen van de uitkomsten GROEPSGESPREKKEN
van deze enquête zijn:
Op 9 april 2015 hebben groepsgesprekken met bewoners uit de verschillende straten en met ondernemers plaatsgevonden. De hoofdRespons
lijnen van de uitkomsten van deze gesprekken zijn:
De groep ondernemers die de enquête heeft ingevuld bestaat uit
ruim tweemaal zoveel mannen als vrouwen met een gemiddelde Het Oude Dorp wordt door de deelnemers vooral getypeerd als een
leeftijd van rond de 50 jaar. Het grootste deel (70%) is naast onder- ongedwongen, gezellige en levendige samenleving. Historie, mooie
nemer ook bewoner van Het Oude Dorp.
en authentieke bebouwing, horeca en kunst, fietscorridor worden
Vooral ondernemers in de creatieve bedrijvigheid zijn in de enquête als kwaliteiten gezien. Diversiteit, het anders zijn, initiatieven, maar
sterk vertegenwoordigd (42% van de respondenten), maar ook de ook rust en anoniem wonen zijn belangrijke waarden.
andere categorieën zijn vertegenwoordigd. Meer dan de helft heeft
een eenmanszaak.

8

Scenario 1. Rustig, veilig en vertrouwd
In het eerste scenario wordt de nadruk gelegd op het in standhouden c.q. hebben van een rustige en vertrouwde woonomgeving. Privacy is belangrijk. De bedrijvigheid moet passen bij deze gewenste
sfeer.
Scenario 2. Gezellig, ongedwongen en creatief
In het tweede scenario wordt de nadruk gelegd op gezelligheid, ontmoeten van elkaar en ongedwongen omgang. Ambachtelijke en
creatieve bedrijvigheid sluiten in de toekomst aan bij deze gewenste
sfeer.

Scenario 3. Levendig, culinair, creatief en innovatief
Over het wonen in Het Oude Dorp en de maatschappelijke voor- In het derde scenario ligt de nadruk op levendigheid, een bruisende
zieningen o.a. in de directe omgeving zijn de deelnemers tevreden. sfeer en creativiteit. Horeca en de creatieve bedrijvigheid spelen een
belangrijke rol in het verkrijgen van deze sfeer in de publieke ruimEr wordt gepleit voor meer ambachtelijke en creatieve bedrijvigheid te.
en voor zaken als bijvoorbeeld een bloemenstal en een kiosk bij de
Cumulusflat. Voorstel is om opnieuw een markt in Het Oude Dorp Op de buurtbijeenkomst kozen de aanwezigen vooral voor toekomstscenario 2 en in mindere mate voor toekomstscenario 3, terwijl uit
te houden.
Er worden veel ideeën geopperd over het verbeteren van het onder- de woonbeleving enquête blijkt dat veel bewoners ook kiezen voor
een rustige en veilige sfeer.
houd en de aankleding van de openbare ruimte.
Over de verkeersituatie (vooral Dorpsstraat en Burgemeester de
Withstraat) en het parkeren bestaat veel onvrede.

CONCLUSIES

TOEKOMSTSCENARIO’S

Op basis van de resultaten van de diverse onderzoeken, groepsgesprekken en dorpsbijeenkomsten kunnen de volgende conclusies
worden getrokken:

Op basis van de resultaten van de onderzoeken en de gevoerde gesprekken zijn drie scenario’s opgesteld. Deze scenario’s zijn op de • Rust en veiligheid, ongedwongen en gezellige omgang met elkaar zijn de belangrijkste sferen van woonbeleving in Het Oude
dorpsbijeenkomst van 25 juni 2015 besproken. De hoofdlijnen van
Dorp. Daarnaast, maar in beperkte mate en vooral in de Dorpsde scenario’s zijn:
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straat en de Burgemeester de Withstraat is een levendige en vitale
sfeer belangrijk.
• De diversiteit in woonbeleving en leefstijlen is groot in Het Oude
Dorp. Het omgaan hiermee is over het algemeen ongedwongen
en relaxed. Soms worden de verschillen uitvergroot en treden er
spanningen op.
• Over het wonen in Het Oude Dorp bestaat een grote mate van tevredenheid. De ligging van Het Oude Dorp ten opzichte van werk
en voorzieningen is een belangrijke reden om zich in Het Oude
Dorp te vestigen.

• De bedrijvigheid in Het Oude Dorp wordt gewaardeerd. Zowel
ondernemers als bewoners pleiten voor meer ambachtelijke, creatieve en dienstverlenende bedrijvigheid. Over een eventuele toename van de horeca wordt in het dorp genuanceerd gedacht.
• Over het algemeen is men tevreden over de voorzieningen. Veel
bestaande voorzieningen liggen vlak buiten Het Oude Dorp. Elkaar ontmoeten wordt belangrijk gevonden. Bewoners missen
een dagelijkse ontmoetingsplek in Het Oude Dorp.
• Bij de openbare ruimte gaat het vooral over het onderhoud en de
aankleding van diverse plekken in Het Oude Dorp. Het gaat over
pleinen, groenstroken etc.
• Over verkeer en parkeren bestaat relatief veel onvrede. Het gaat
daarbij over het doorgaande autoverkeer, het gedrag van fietsers
en de parkeerdruk van bedrijven en forensen.
• Over het algemeen wordt Het Oude Dorp als sociaal veilig gezien,
wel wordt gewezen op o.a. de auto-inbraken bij het parkeerpleintje in de Dorpsstraat en klachten over hangjongeren.

10

II TOEKOMSTVISIE: RUIMTE VOOR VERSCHIL
De identiteit van Het Oude Dorp
Op basis van de resultaten van de verschillende onderzoeken en de
gehouden dorpsbijeenkomsten is de identiteit van Het Oude Dorp
geformuleerd. Deze identiteit bestaat uit een drietal aspecten: kernkwaliteiten (hardware van Het Oude Dorp), kernwaarden (wie we
zijn en hoe we met elkaar omgaan) en de toekomstbelofte(s) van
Het Oude Dorp. Hieronder wordt de identiteit beschreven.

Utrecht. Reizigers overnachten hier als de Utrechtse poorten waren
gesloten. In Het Oude dorp vestigden zich dan ook herbergen, hotels, horeca, maar ook rijtuigenwerkplaatsen. Ruimtelijke dragers
van deze activiteiten zijn de Dorpsstraat en de Burgemeester de
Withstraat.

Plek voor passanten en tijdelijk verblijf
Aansluitend op het verleden is Het Oude Dorp ook nu nog een
doorstromingsplek voor auto en fietsverkeer. De Dorpsstraat/BurKernkwaliteiten
Het Oude Dorp heeft een aantal kernkwaliteiten. Het betreft kwa- gemeester de Withstraat is voor het autoverkeer uitval- en toeliteiten die overwegend betrekking hebben op de fysieke, ruimte- gangsweg tot De Bilt, terwijl het fietsverkeer vooral het verkeer
tussen Utrecht en Zeist betreft (en omgekeerd). Het doorgaand aulijke kenmerken van het gebied.
toverkeer zorgt voor levendigheid, maar ook voor overlast vooral
in de eerdergenoemde straten. Het Oude Dorp als tijdelijke verDorp met een verleden
Het Oude Dorp heeft een herkenbaar historisch karakter. Vanouds blijfsplek was en is een belangrijke kwaliteit.
is de Dorpsstraat, vanouds Steenstraat, een doorgaande route naar
Diversiteit architectuur
In Het Oude Dorp is een diversiteit aan type bebouwing en architectuur. Dat zorgt voor een aangename en authentieke uitstraling.
Een aantal panden in Het Oude Dorp heeft een monumentaal karakter. Dat is een kwaliteit die het dorp koestert. Tussen de straten
in het gebied bestaat verschil in de mate van diversiteit en monumentaal karakter. Straten als Zorgvliet, ds. Sanderuslaan en Biltstein
hebben uniformiteit in de architectuur en in de bebouwing. Het
betreft hier lichte en ruime huizen en appartementen uit een recentere bouwperiode.
De dorpskerk: gezichtsbepalend
De dorpskerk met kerkhof en tuin (o.a. Mathildetuin) is gezichts11

bepalend voor Het Oude Dorp. Kerk en de ruimte er omheen moe- Kernwaarden
ten nu, maar ook in de toekomst gekoesterd, worden.
Kernwaarden zijn een belangrijk onderdeel van de identiteit van
het Oude Dorp. Kernwaarden gaan over de sociaal-culturele dynaDiversiteit: woonplek voor iedereen
miek in het Oude Dorp, over de verschillende leefstijlen en leefwijEr is sprake van diversiteit in de bevolkingsopbouw. In Het Oude zen, over de manier waarop mensen met elkaar omgaan.
Dorp wonen verschillende type huishoudens, huishoudens met verschillende leefwijzen, hoge- en lage inkomens, verschillen in type In Het Oude Dorp zijn er tussen de bewoners grote verschillen in
werk etc. Deze differentiatie geeft het dorp een veelzijdig karakter. leefwijzen en leefstijlen. In Het Oude Dorp zijn er ook verschillen
Ook hier zijn er verschillen per straat. In Zorgvliet en ds. Sanderu- tussen bewoners en ondernemers. Deze verschillen zijn een belangslaan is de samenstelling van de bevolking homogener dan die in de rijk kenmerk van Het Oude Dorp. Toch zijn er ook een aantal geBurgemeester de Withstraat en de Dorpsstraat. De bewoning van Bilt- meenschappelijke waarden, waarbij een nuancering per straat hoort.
stein is aan verandering onderhevig. Wonen er in het verleden vooral Hieronder worden de belangrijkste kernwaarden beschreven.
ouderen, tegenwoordig komen er steeds meer jongeren wonen.
Rustig en veilig
Kleinschalige bedrijvigheid
Veel bewoners in het Oude Dorp vinden een rustige en veilige woonDe aanwezigheid van bedrijvigheid zorgt in combinatie met het sfeer belangrijk. Zij vinden dat deze sfeer in het Dorp ook aanwezig
wonen voor een alledaagse levendigheid in Het Oude Dorp. Crea- is. Dat geldt voor bewoners in alle straten van het Oude Dorp. Per
tieve bedrijvigheid en bedrijvigheid in de dienstverlenende sector straat zijn er nuanceverschillen. In Zorgvliet en op de Bilthovenseo.a. eenpersoonsbedrijven zijn goed vertegenwoordigd in Het Oude Dorp. Deze bedrijven concentreren zich vooral aan de oostkant
van het dorp. Door in de toekomst de creatieve en ambachtelijke bedrijvigheid te versterken kan het dorp zich onderscheiden van de
rest van De Bilt.
Uitvalsbasis, ligging en bereikbaarheid
De ligging van Het Oude Dorp nabij het centrum van Utrecht, de
life-science as, de Uithof en Zeist is een belangrijke kwaliteit. Zowel met de auto, de fiets als het openbaar vervoer zijn de hierboven
genoemde plekken goed bereikbaar. Voor veel bewoners is de ligging belangrijk. Voor veel bewoners was het een belangrijke reden
om zich in het dorp te vestigen. Voor hen is Het Oude Dorp een uitvalsbasis naar het werk, culturele en sportactiviteiten etc. in de omgeving. Daarnaast is de goede bereikbaarheid belangrijk voor de
bedrijven.
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weg wordt ten opzichte van de andere straten relatief meer belang
gehecht aan rust en veiligheid.
Ongedwongen en gezellig
Over het algemeen gaan de bewoners ongedwongen en relaxed met
de verschillen in leefwijzen om. Uiteraard komen er ook spanningen voor, maar dat is inherent aan een dorp met zulke verschillen.
Deze ongedwongen omgang met elkaar geldt voor het hele Oude
Dorp. Ook hier zijn er verschillen per straat.
In bijvoorbeeld de ds. Sanderuslaan en de Burgemeester de Withstraat wordt relatief meer belang gehecht aan ongedwongen en gezellige omgang met elkaar dan in de andere straten.
Initiatiefrijk
Bewoners en bedrijven ondernemen allerlei initiatieven. Soms samen, soms alleen. Deze initiatieven betreft o.a. creatieve activiteiten,
het opzetten van markten en nieuwe horecaactiviteiten. Dat wil niet op straat. Deze alledaagse levendigheid weerspiegelt de verschilzeggen dat alles lukt, maar telkens ontpoppen zich nieuwe initia- lende leefwijzen, de bedrijvigheid, de activiteiten van bewoners en
tieven. Door het nemen van initiatieven ontstaan contacten en het fiets- en autoverkeer.
groeit het netwerk. De behoefte aan ontmoeten wordt onder andere
vervuld door het uitvoeren van concrete activiteiten. Veel bewoners
geven aan dat ze in principe bereid zijn om mee te werken aan activiteiten in de buurt. Dit hangt uiteraard af van de soort activiteit.

Creatief
Creativiteit is in het dorp volop aanwezig. Niet alleen beroepsmatig, maar juist ook bij bewoners die creatieve activiteiten in het dorp
in hun vrije tijd verrichten. Deze creativiteit is medebepalend voor
de sfeer in Het Oude Dorp.
Alledaagse levendigheid
In Het Oude Dorp is sprake van een alledaagse levendigheid. In het
dorp gonst het van alledaagse bewegingen, activiteiten en praatjes
13

III KANSEN EN OPGAVEN VAN HET OUDE DORP
Op grond van de resultaten van de verrichte onderzoeken en de identiteit van Het Oude Dorp zijn de volgende opgaven geformuleerd.

activiteiten gezamenlijk ontwikkeld, soms alleen of door een paar
mensen samen. Er bestaat een netwerk van personen en bedrijven
die elkaar weten te vinden als het nodig is. Ze vinden elkaar op hun
interesses, hobby’s en deskundigheid. Er bestaat een behoefte om
meer laagdrempelige ontmoetingsactiviteiten te organiseren. Tegelijkertijd zijn bewoners en bedrijven gericht op het realiseren van
hun eigen belangen, wensen en behoeften en trekken daarbij hun eigen plan. En daarin bestaan vaak grote verschillen, gelet op de diversiteit in leefwijzen in het dorp. Afhankelijk van het type activiteit,
tijd en ruimte ligt de ene keer de nadruk op het samen activiteiten
opzetten en de andere keer op het alleen activiteiten uitvoeren.

Ruimte voor verschil
Verschil in leefwijzen, behoeften en belangen bij bewoners en bedrijven is een van de belangrijkste kwaliteiten van Het Oude Dorp.
Het karakter van Het Oude Dorp is gebaseerd, wordt vooral bepaald
door de aanwezige ruimte voor verschillen, zowel in leefstijlen, alsook in de bebouwing. Het is een van de belangrijke toekomstige opgaven van Het Oude Dorp om deze ruimte voor verschillen te behouden en te versterken. Ruimte voor verschil zorgt ervoor dat er
naast rust en gezelligheid, er ook plek is voor levendigheid, initiaDorp in balans: wonen en werken
tieven en vernieuwing.
Een van de opgaven is een goede balans houden tussen wonen en
werken. Voor het wonen vraagt dat o.a. rust, privacy, gezelligheid en
Dorp in balans: samen en alleen
In Het Oude Dorp vinden veel activiteiten plaats. Soms worden die een gepaste alledaagse levendigheid. Levendigheid moet echter niet
leiden tot ernstige vormen van overlast c.q. een inbreuk doen op
rust en privacy. De aanwezige kleinschalige bedrijvigheid in de creatieve sector, winkels en dienstverlening en horeca zijn een welkome
aanvulling op het wonen en zijn onderdeel van het karakter van Het
Oude Dorp. Spanningen treden op als het gaat om grootschalige
bedrijvigheid en horeca die veel klanten aantrekken en waarbij
overlast ontstaat als gevolg van in beslagname van de openbare
ruimte door klanten (stoepen en parkeren) en/of feestactiviteiten
(geluidsoverlast).
Om een goede balans te houden tussen wonen en werken moeten
de overlast gevende activiteiten worden beperkt. Dat begint met een
goed overleg tussen de betrokken partijen, maar daarnaast vraagt
het ook om regels en handhaving vanuit de overheid.
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Tussen doorstromimngs- en verblijfplek
Een belangrijke opgave is het vinden van een goede balans tussen
Het Oude Dorp als doorstromingsplek- en als verblijfsplek. De doorstroming van het auto- en fietsverkeer zorgt nu voor overlast en
verkeersonveiligheid. Terugdringen van deze overlast en onveiligheid is gewenst om het verblijfsklimaat in Het Oude Dorp te verbeteren. Het zijn van een doorstromingsplek is echter onlosmakelijk
verbonden met het (historische) karakter van het Oude Dorp. Het
realiseren van een afgesloten verblijfsgebied is daarmee strijdig en
betekent op den duur het verdwijnen van het leven uit Het Oude Dorp.
De opgave is daarom het begeleiden van de doorstroming en het verminderen van de overlast en onveiligheid.
Traditie en vernieuwing
Het historische en traditionele karakter is in Het Oude Dorp duidelijk aanwezig, naast een aantal vernieuwende activiteiten. In zekere zin is Het Oude Dorp ook behoudend. Vernieuwing in verschillende opzichten is belangrijk om Het Oude Dorp in de toekomst ook levensvatbaar te houden. Vernieuwing vindt plaats door
meer ruimte te maken voor het huisvesten van jonge huishoudens.
Vernieuwing is gewenst in de architectuur en in de aankleding van
de openbare ruimte. Ruimte voor verschil is de basis van waaruit
de vernieuwing plaats vindt. In het dorp is voldoende potentieel aanwezig om deze vernieuwing, samen en/of alleen gestalte te geven.
Ruimte voor verschil: handigheid gevraagd
Een van de belangrijke kenmerken van Het Oude Dorp is dat er veel
bewoners en bedrijven zijn die vanuit de eigen behoeften en belangen initiatieven ontplooien. Ze doen dat samen maar ook alleen.
Ruimte voor verschil is nu en in de toekomst een belangrijke kwaliteit van Het Oude Dorp. Het Oude Dorp in balans houden vraagt
echter om een zekere handigheid in het omgaan met verschillende
belangen, verschillende leefwijzen etc. Die handigheid is belangrijk
om met elkaar te bepalen wat de ruimte is voor de verschillende ac15

tiviteiten en initiatieven. En het is belangrijk om samen iets tot stand
te brengen. Het ontbreken van die handigheid kan in combinatie
met het gegeven dat bewoners en bedrijven gewend zijn, vanuit een
behoefte aan autonomie, onafhankelijkheid, zakelijk belang, om een
eigen plan te trekken, tot verstoringen leiden. Ruimte voor verschil
en realisatie van activiteiten is gebaat bij deze handigheid.
Ruimte voor verschil: communicatie als voorwaarde
Ruimte voor verschil vraagt ook om onderlinge communicatie. Door
onderlinge communicatie ontstaat er een platform voor uitwisseling tussen en met elkaar. Bewoners/ondernemers leren elkaar beter kennen en daarmee ook de wensen, belangen en perspectieven
van iedereen.

IV MAATREGELEN: RUIMTE VOOR PRETTIG WONEN
EN CREATIVITEIT
Gelet op de identiteit van Het Oude Dorp en de opgaven waarvoor het
staat is het nemen van verschillende hieronder beschreven maatregelen gewenst.

WONEN
1. Ruimte voor nieuwe eigentijdse vormen van architectuur
Aansluitend op de diversiteit in de bebouwing en gelet op de toekomst van Het Oude Dorp wordt voorgesteld om ruimte te bieden
aan nieuwe vormen van architectuur. Het initiatief ligt bij particuliere opdrachtgevers, maar kan en moet worden ondersteund door
de gemeente. In het bestemmingsplan kan hierover een paragraaf
worden opgenomen.
Actie: beschrijven in bestemmingsplan
Wie: gemeente De Bilt
Planning: 2016 (2017)
Kosten: budget gemeente

2. Onderzoeken van de mogelijkheden om bij het vrijkomen van het huidige Maximainstituut deze te verbouwen
tot appartementen voor starters, dan wel tot ruimte voor
(startende) bedrijven.
Op termijn komt het huidige Maxima-instituut mogelijk vrij. Voorstel is om te onderzoeken of het gebouw kan worden verbouwd tot
appartementen voor starters/studenten op de woningmarkt, dan
wel voor (startende) bedrijven, al dan niet met woonruimte. De voor-

keur gaat uit naar het huisvesten van (startende) bedrijven. In het
bestemmingsplan deze mogelijkheden opnemen.
Actie: opnemen in bestemmingsplan
Wie: gemeente De Bilt
Planning: 2016 (2017)
Kosten: budget gemeente

BEDRIJVIGHEID
3. Stimuleren van kleinschalige bedrijvigheid
Het stimuleren van de vestiging van kleinschalige bedrijven in de
creatieve, ambachtelijke en dienstverlenende sector. Onder andere
ruimte bieden aan startende ondernemingen. Mogelijke locaties zijn
16
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vrijkomende overheidsgebouwen bijvoorbeeld de voormalige Theo
Thijsenschool en/of het huidige Maxima-instituut. De mogelijkheid van een broedplaatsfunctie opnemen in het bestemmingsplan. Het Oude Dorp ondersteunt actief het ontstaan van een plek
voor (startende) bedrijven.
4. Selectief horecabeleid
Bewoners genieten van de alledaagse levendigheid in Het Oude
Dorp, maar willen geen toename van de horeca in Het Oude Dorp
gelet op geluids- en parkeeroverlast. Uitzondering is beperkte horeca in de kop van de Dorpsstraat, zoals het plan om een koffiebarretje in het Oude Postkantoor te realiseren. In het bestemmingsplan
het selectief horecabeleid beschrijven.
Actie: beschrijven in bestemmingsplan
Wie: gemeente De Bilt
Planning: 2016 (2017)
Kosten: budget gemeente

VOORZIENINGEN

6. Realisatie van een ontmoetingsplek voor Het Oude Dorp
De behoefte aan een ontmoetingsplek lijkt vooral een behoefte te
5. Markt
zijn aan een plek waar diverse laagdrempelige activiteiten plaats
Het organiseren van een periodieke versmarkt met biologische en vinden voor bewoners en ondernemers in het dorp. Mogelijke loecologische producten op een nader te bepalen plek in Het Oude catie is het schooltje op de hoek van de Burgemeester de Withstraat
Dorp. Twee plekken zouden daarvoor in aanmerking kunnen ko- en de Tuinstraat.
men n.l. het schoolplein hoek Burgemeester de Withstraat/Tuinstraat en de groenstrook in de Dorpsstraat. Op de laatste locatie was Actie: organiseren van een ontmoetingsplek in 2016, maken ondernein het verleden de markt.
mingsplan
Wie: werkgroep Dorpsklep, ondersteund door de gemeente De Bilt
Actie: binnen twee jaar (2016 en 2017) eerste versmarkt.
Planning: 2016
Wie: organiseren door ondernemers uit Het Oude Dorp, ondersteund door
Kosten: ontwikkeling en exploitatiekosten
gemeente De Bilt
Planning: 2016 en 2017
7. Doorgaand autoverkeer beter reguleren c.q. weren
Kosten: eenmalige inrichtingskosten locatie en organisatiekosten gefinanHet doorgaande autoverkeer in de kop van de Dorpsstraat/Burgecierd door ondernemers en gemeente De Bilt
meester de Withstraat zorgt voor veel overlast en zorgt voor onvei18

lige situaties o.a. in relatie toe het fietsverkeer. Dit is bij iedereen
bekend. Door de gemeente worden verkeersmaatregelen genomen
inclusief maatregelen voor een veilige fietsroute. Monitoren en evalueren van de maatregelen is een gezamenlijke activiteit van Het
Oude Dorp en de gemeente.
Actie: monitoren en evalueren van de maatregelen
Wie: Het Oude Dorp en gemeente De Bilt
Planning: 2016 en 2017
Kosten: budget gemeente

plekken. Diverse plekken nodigen niet uit tot verblijf en/of de inrichting van deze plekken is verouderd.
Het gaat onder andere om de volgende plekken:
• Het plantsoen in ds.Sanderuslaan/Zorgvliet;
• De openbare ruimte bij de Cumulusflat (voortaan Dorpsplein);
• De groenstrook bij de Utrechtseweg;
• De groenstrook bij Biltsteyn;
• De containers bij de parkeerplaats in de Dorpsstraat;
• De stroken langs tuin en kerkhof van de kerk in de Burgemeester
de Withstraat en de Dorpsstraat.

De inzet is om de verblijfsfunctie van deze plekken onder andere
met speelvoorzieningen voor kinderen te vergroten. Door bewoners die bij deze plekken wonen zullen voorstellen voor aankleding
8. Onderzoek naar invoering lang- en kort parkeren
In principe zijn er voldoende parkeerplekken in Het Oude Dorp. worden gedaan. Voorstel is om een werkgroep aankleding openToch is er sprake van irritatie en overlast bij bewoners en onderne- bare ruimte van Het Oude Dorp op te zetten die zich hiermee gaat
mers. Dat komt onder andere doordat forensen en klanten van be- bezighouden.
drijven de parkeerplekken voor de woningen vooral in de Dorpsstraat en de Burgemeester de Withstraat in gebruik nemen, terwijl Actie: Voorstellen maken voor de aankleding
in de Dorpsstraat, aan de Utrechtse kant, voldoende parkeerruimte Wie: direct omwonenden en werkgroep Het Oude Dorp, gemeente De Bilt
aanwezig is. Een betere regulering van het parkeren is gewenst. Planning: 2016
Voorstel is om in overleg met Het Oude Dorp te onderzoeken of Kosten: budget gemeente
een situatie van lang- en kort parkeren een effectief instrument is
10. Onderhoud aanpakken en periodieke schouw openbare
in een nader te bepalen gebied in Het Oude Dorp.
ruimte organiseren
Het onderhoud van de openbare ruimte vooral van de groenstroken
Actie: onderzoek naar invoering lang- en kort parkeren
schiet te kort. Het onderhoud is primair een taak van de gemeente.
Wie: Het Oude Dorp en gemeente De Bilt
Bewoners willen en kunnen verantwoordelijkheid nemen, als de gePlanning: 2016
meente dat ook doet. Wederkerigheid tussen partijen is belangrijk
Kosten: budget gemeente
om het onderhoud op orde te houden.
In dit verband moet er ook een oplossing komen voor de stalling
9. Aankleding van plekken in de openbare ruimte
Een aantal jaren geleden is de openbare ruimte in Het Oude Dorp van kliko’s op de straat. Het geeft overlast en het besmeurt het aanaangepakt. Wat kan verbeteren is de aankleding van een aantal gezicht van Het Oude Dorp. Het aanpakken van het achterstallig

OPENBARE RUIMTE
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onderhoud en het vinden van een oplossing voor de plaatsing van bewoners en bedrijven kunnen tegen betaling van een klein bedrag
de kliko’s moet in de eerste helft van 2016 plaatsvinden.
lid worden van de vereniging. De vereniging ondersteunt het beheer en de activiteiten van de Dorpsklep, beheergroepen openbare
Daarnaast is het voorstel om een halfjaarlijkse schouw van de open- ruimte, de nieuwsbrief en dorpsactiviteiten, zoals markten en sinbare ruimte te organiseren. Aan deze schouw doen bewoners, on- terklaasfeest. Aan de gemeente wordt een bijdrage gevraagd ter fidernemers en gemeente deel. Naar aanleiding van de schouw nanciering van de startkosten.
worden afspraken gemaakt voor aanpak van het onderhoud.
Actie: maken voorstel en opzetten vereniging
Acties: Aanpakken achterstallig onderhoud en organiseren half- Wie: bewoners en ondernemers uit Het Oude Dorp
jaarlijkse schouw
Planning: 2016
Wie: werkgroep Het Oude Dorp, gemeente De Bilt
Kosten: verenigingskosten, Het Oude Dorp
Planning: continu
Kosten: onderhoudsbudget gemeente

ORGANISATIE EN COMMUNICATIE

Werkgroep gebiedsvisie

11. Opzetten van een nieuwsbrief
Om de communicatie in Het Oude Dorp te verbeteren wordt een
digitale nieuwsbrief gemaakt, die elk kwartaal uitkomt. De nieuwsbrief bevat o.a. verhalen van bewoners en ondernemers, columns
over de historie van Het Oude Dorp, nieuws uit De Bilt en een
agenda. Aan de gemeente wordt een bijdrage in de financiering gevraagd.

Ingrid Emmerik
Quirine van den Dijssel
Bart Herremans
Hans Kars
Lars van der Plank
Ad Tummers

Actie: opzetten nieuwsbrief, waaronder nieuwe redactieraad
Wie: redactieraad ad-interim Het Oude Dorp
Planning: 2016
Kosten: productiekosten nieuwsbrief, Het Oude Dorp

12. Opzetten vereniging Het Oude Dorp
Voorstel is om een vereniging ‘Het Oude Dorp’ op te zetten. Alle
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BIJLAGEN
1.
2.
3.
4.

Resultatenoverzicht bewonersenquête
Resultatenoverzicht ondernemersenquête
Resultatenoverzicht woonbelevingsenquête
Resultatenoverzicht maatregelenenquête

