
Geld voor de zorg blijft in de zorg. Volgens sociaal-liberale visie staan ook in De Bilt het individu, eigen kracht 
en het oordeel van de professional op de werkvloer centraal, financieel is de zaak onder controle. 
Samenhang tussen WMO, participatie en jeugdzorg zijn tot uitgangspunt gemaakt.
Dit college heeft centrumfondsen opgezet voor ondernemers in Bilthoven en De Bilt
Het verplaatsen van de Plus Supermarkt uit De Leijen is voorkomen.
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En..

We hebben in deze collegeperiode bijna een half miljoen geïnvesteerd in duurzaamheid.
Er is jaarlijks 200.000 euro beschikbaar om de gemeentelijke gebouwen te verduurzamen dankzij een motie 
van D66. Geld dat terugvloeit wanneer de verduurzaming energiekosten bespaart.
Ruim baan voor de fiets: doorgaande verbeteringen in een steeds veiliger fietsinfrastructuur.
Een stevige, realistische inzet in de afvalinzameling, gericht op minder restafval.

Een groene toekomst

Door het succes van een door D66 opgezette petitie over de beelden van Jits Bakker, en 
intensief lobbywerk mogen deze permanent blijven staan op het terrein van Beerschoten.
Een toekomstvisie voor Het Lichtruim, met aandacht voor een foyer, horeca en beheerder.
Er is meer geld gekomen voor cultuur in het onderwijs
Jaarlijks is er voor 50.000 euro ruimte in het subsidiebeleid geschapen voor innovatie en nieuwe creatieve 
ideeën dankzij een  motie van D66. Daarop zijn maar liefst 33 nieuwe initiatieven binnen gekomen.

Ruimte voor cultuur

Er komen sociale en middeldure huurwoningen op het HF Witte terrein dankzij een motie van D66. Er is 
grote behoefte aan woningen in deze categorie en omwonenden willen graag dat hier gebouwd wordt.
Landelijk succes dankzij D66 De Bilt: voor het eerst de mogelijkheid om middeldure huurwoningen 
(van € 720 - € 1000) voor lange tijd vast te leggen, naast sociaal en  koop. Die zijn er nauwelijks, terwijl  
ze broodnodig zijn voor de doorstroming uit sociale huurwoningen.
Er is geen nieuwbouw gekomen in de natuur; er is niet gebouwd buiten de rode contour.
ErEr zijn in deze collegeperiode ruim 120 nieuwe woningen opgeleverd. Op dit moment wordt hard gebouwd 
aan nog eens 140 woningen (De Leijen Zuid, Hessenweg,  Vinkenplein) waarvan 99 sociale huurwoningen. 
En er liggen concrete plannen klaar voor  nog eens 300 woningen. En daar zit HF Witte nog niet eens bij.

Goed wonen

Met eindelijk nieuwbouw voor het HNL, de Regenboogschool en de Nijepoortschool is er flink geïnvesteerd  
in het onderwijs.
Na decennia stilstand hebben wij ondanks het landelijk teruglopend aantal zwemmers en veel sluitende baden 
toch een nieuw zwembad gerealiseerd.
Winkels mogen nu op zondag open door ons initiatiefvoorstel (samen met de VVD)
De Vierstee is vernieuwd.
Wij hebben het initiatief genomen voor de vernieuwing van de sporthal bij het H.F. Witte, samen met het CDA

Eindelijk vooruitgang

Wat hebben we bereikt?


