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        Westbroek, 20 januari 2022 
 
 
 
Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
Het Dorpsberaad Westbroek is door inwoners van het dorp en door leden van uw raad benaderd. Aanleiding is 
het voorliggende raadsvoorstel ruimtelijke randvoorwaarden Ambachtsgilden Westbroek (locatie ‘Van 
Wijnen’). In het raadsvoorstel wordt gesproken over de rol van het Dorpsberaad binnen de participatie rondom 
dit initiatief.  
 
Met deze brief willen wij graag meer duidelijkheid brengen in hoe wij als leden van het Dorpsberaad onze rol in 
algemene zin zien en op welke wijze deze rol is ingevuld ten aanzien van het traject rondom het plan van ‘Van 
Wijnen’.  
 
Rol van het Dorpsberaad 
Leden van het Dorpsberaad maken vrijwillig deel uit van dit gremium. Wij worden niet, zoals u, gekozen. 
Daarom kunnen wij niet namens en/of in plaats van inwoners van Westbroek spreken.  
 
Het Dorpsberaad probeert de wensen van alle Westbroekers op te halen en te beleggen. Dat kan op veel 
manieren omdat wij als bewoners van het dorp in contact zijn en spreken met vele inwoners. We proberen hun 
wensen te horen, (breder) kenbaar te maken en zo mogelijk te beleggen, bijvoorbeeld bij de gemeente. Daarmee 
is de rol van het Dorpsberaad faciliterend.  
 
Anderzijds is het Dorpsberaad ook voor de gemeente een aanspreekpunt om gemeentelijke initiatieven voor 
Westbroek te verkennen, teneinde de zorgvuldigheid in vervolgstappen beter te kunnen borgen.  
 
Het is aan de gemeente en het college om, eventueel samen met een derde partij of initiatiefnemer zoals ten 
aanzien van het plan van Van Wijnen, een eventuele participatie te organiseren. Desgevraagd kan het 
Dorpsberaad daarbij faciliterend optreden: het Dorpsberaad zet zich graag in voor het dorp en de gemeente op 
een manier waarbij de wensen van alle inwoners van Westbroek beter kunnen worden gehoord en gekend.  
 
Woningbouw in Westbroek 
De wensen die het Dorpsberaad hanteert rondom alle woningbouw in het dorp kent een lange historie. Het 
Dorpsberaad heeft regelmatig met de gemeente De Bilt de Visie op Westbroek uit 2009 besproken met de daarin 
geformuleerde woningbouwbehoefte. De beelden en opvattingen zijn in de loop van de tijd geactualiseerd, 
bijvoorbeeld op basis van het woningbehoefte onderzoek van de gemeente De Bilt uit 2016. In datzelfde jaar 
heeft het Dorpsberaad gevraagd om - specifiek voor Westbroek- een aanvullend woningonderzoek te doen. Doel 
was om hiermee tot een juiste mix van woningen te komen in de diverse plannen die toen voorlagen (Plannen 
‘Schuurman’ en ‘Van Wijnen’). 
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Hoewel ideeën en plannen rondom woningbouw zich in de loop van de tijd op onderdelen hebben ontwikkeld, 
zijn de wensen van Westbroekers in essentie onveranderd gebleven: 
 

1. Bouw woningen voor Westbroekers 
2. Bouw voor de vitaliteit van ons dorp 
3. Bouw betaalbare woningen voor ons dorp 
4. Bouw zodanig dat doorstroming in ons dorp wordt bevorderd 
5. Faciliteer het Eerste Kooprecht voor Westbroekers 

 
Dat laatste punt betekent overigens niet dat het Dorpsberaad of Westbroekers tegen huurwoningen zijn. Wel is 
uit eerder onderzoek gebleken dat er onder Westbroekers minder behoefte is aan huurwoningen en meer 
behoefte is aan koopwoningen. Daarbij speelt een rol dat het bij huurwoningen lastiger is om Westbroekers 
voorrang te geven (gerelateerd aan punt 1. hierboven) dan bij koopwoningen. 
 
Plan Van Wijnen 
Het voorliggende plan van Van Wijnen is gebaseerd op bovenstaande onderzoeken en voldoet naar mening van 
het Dorpsberaad in belangrijke mate aan de behoefte van het dorp. Toch zijn er misschien kanttekeningen te 
maken, met name ten aanzien van de zorgvuldigheid van het doorlopen proces. 
 
Na 2016 is het namelijk lang stil gebleven rondom het project Van Wijnen. Participatie met het dorp door 
gemeente en/of projectontwikkelaar, al dan niet mede gefaciliteerd door het Dorpsberaad, om draagvlak te 
ontwikkelen voor het resultaat van onderzoeken, veranderde inzichten en wijzigingen in het plan heeft niet of 
onvoldoende plaatsgevonden. Het Dorpsberaad heeft de gemeente wel meermaals verzocht om dergelijke 
participatie op te starten, waarop voor het laatst in februari 2019 gehoor is gegeven in de vorm van een tweetal 
inloopavonden. Consultatie van het Dorpsberaad is nadrukkelijk niet hetzelfde als participatie van het dorp. 
 
Tot slot: Westbroek wacht al (te) lang op woningbouw om een vitaal dorp te kunnen blijven. Het Dorpsberaad 
ambieert geen stem bij het bepalen van de woningbouwlocaties, dat is aan de Gemeenteraad. Wel willen we ons 
inspannen om de eerder geformuleerde wensen van het dorp ten aanzien van woningbouw maximaal te borgen 
in het besluitvormingsproces. Op dat vlak herkennen we veel in het plan van Van Wijnen. Welk besluit u ook 
neemt over dit plan, belangrijk voor Westbroek is dat het niet tot verdere vertraging van woningbouw in 
Westbroek leidt!  
 
Met vriendelijke groet namens het Dorpsberaad Westbroek, 
 
 
 
 
 
Rik Nap 
Voorzitter Dorpsberaad Westbroek 
 
 
 
 
 
 
 


