VERENIGING

Werkplan 2020
Activiteiten die in 2020, voorlopig, gepland zijn:
a. Groen:
o Voortzetting biodiversiteit van het openbaar groen in de openbare ruimte en
overleg met de gemeente hierover.
o De twee houtprojecten waarbij hout van gekapte bomen voor hergebruik gereed
gemaakt wordt voor bankjes en plankjes worden voortgezet.
o Hollandsche Rading Zzzoemt wordt verder uitgevoerd met bollen planten in de
openbare ruimte en verkoop van biologische planten in het voorjaar. Biodiversiteit
stimuleren is bij deze activiteiten uitgangspunt.
o De Japanse Duizendknoop is geconstateerd op het talud van de A27. Deze exoot
hoort niet in dit milieu en is schadelijk voor andere flora.
3Angle organiseert de bestrijding van deze plant en pakt ook andere zaken langs
het talud van de snelweg aan. We monitoren de voortgang.
b. Jeugd- en jongeren:
o Bekeken wordt of nogmaals een gameparty voor de oudere jeugd georganiseerd
kan worden.
c. Veiligheid:
o Er is voortgaand overleg om een dekkend bereik aan AED’s in het dorp te
realiseren en daarnaast een voldoende bestand aan getrainde vrijwilligers gereed
te hebben bij calamiteiten.
o We willen de verkeersveiligheid in het dorp verbeteren. Daarbij wordt in overleg
met de gemeente gekeken naar de Spoorlaan, de Vuursche Dreef en de Graaf
Floris V weg.
d. Sociale activiteiten:
o Leut, de koffieochtend wordt elke week met vrijwilligers gerealiseerd in het
dorpshuis. Er zijn voldoende vrijwilligers. Deze activiteit wordt voortgezet.
o Oog voor Elkaar wil ouderen en mensen met een beperking waar nodig
ondersteunen met behulp van de inzet van vrijwilligers. Het aanbod aan
vrijwilligers is groter dan de vraag. Periodiek wordt over de mogelijke inzet
overlegd met het Sociaal Team van Mens De Bilt. Deze activiteit wordt voortgezet.
o Repair Café blijkt te voorzien in een behoefte en wordt met een frequentie van 1 x
per 2 maanden voortgezet.
o B@HR, de vrijdagmiddagborrel eenmaal per twee maanden in het dorpshuis,
wordt voortgezet
o NL Doet, voor ouderen en de vrijwilligers: Door andere vrijwilligers wordt voor hen
een High Tea georganiseerd in het dorpshuis. Het Oranjefonds sponsort deze
activiteit. Ook deze activiteit wordt eenmaal per jaar ongewijzigd voortgezet.
e. Gevolgen van de verbreding van de snelweg A27:
o Er is een bewonersenquête uitgevoerd over de beleving van de resultaten van de
verbreding van de A27 voor de aanwonenden.
o De pijnpunten die naar voren zijn gekomen uit deze bewonersenquête zijn
inmiddels gedeeld met RWS en 3Angle. Het gesprek met beide organisaties over
onze nog bestaande pijnpunten wordt voortgezet.
o Kunst onder het viaduct:
o Er is een overleggroep van bewoners gestart. Over de voortgang van deze
overleggroep zal nader worden bericht.
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f.

Energie en milieu en woningbouw:
o Energie en milieu:
Deze onderwerpen zullen aan de orde komen in het overleg met de gemeente
over deze onderwerpen, dat overigens nog moet starten.
o Woningbouw:
De gemeente heeft moeite te voldoen aan haar doelstelling om nieuwbouw te
realiseren. Daarom zal de gemeente in overleg gaan met de provincie ook buiten
de ‘rode contouren’ woningbouw te realiseren.
o Wanneer meer duidelijkheid is verstrekt over de procedure die de gemeente t.a.v.
participatie van bewoners wil volgen zal dit met de bewoners worden gedeeld.
g. Communicatie:
o We streven naar een hoger burgerparticipatieniveau met de gemeente en
inmiddels is bereikt dat de gemeente dit participatieniveau meer bewust kiest en
bekend maakt.
o De website www.hollandscherading.com is samen met nieuwsbrieven het
communicatiemiddel van de vereniging met de bewoners.
o Daarvoor is nodig dat de input tijdig en volledig aangeleverd wordt en dat op
termijn organisaties zelfstandig kunnen posten op de site.
o Daarnaast blijft voor de communicatie het gebruik van de website
www.nextdoor.nl en de wekelijkse huis-aan-huis bladen van belang.
o Een informatiezuil aan het begin van het dorp lijkt niet op korte termijn haalbaar.
h. Overige onderwerpen die in de toekomst (meer) aandacht verdienen:
o Recreatie en werken.
o Telefonie in het buitengebied
December 2019.
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