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´Top´ Duurzame Mobiliteit

Samen voor De Bilt organiseert productieve bijeenkomst 

Ruim 40 mensen waren aan-
wezig op de bijeenkomst over 
Duurzame Mobiliteit bij Swe-
co onlangs. Samen voor De 
Bilt en U15 organiseerden dit.

De komende jaren slibt de regio 
rond De Bilt dicht en dit heeft 
consequenties voor de bereik-
baarheid, veiligheid en gezond-
heid van de mensen. Gelukkig 

kunnen we daar gezamenlijk 
veel aan doen.
Het initiatief voor deze middag 
kwam van Stichting Samen 
voor De Bilt. Samen voor De 
Bilt stimuleert maatschappelijk 
betrokken ondernemen in de 
gemeente De Bilt. Zij brengt 
hiervoor Biltse bedrijven en 
maatschappelijke organisaties 
bij elkaar om een positieve bij-

drage te leveren aan de Biltse 
samenleving. Jaarlijks organi-
seert zij een bijeenkomst over 
een thema rond duurzaamheid 
zoals afval, water en nu dus mo-
biliteit. Bij de uitwerking hier-
van kwam Samen voor De Bilt in 
contact met U15. U15 is een net-
werk van ruim 200 werkgevers, 
waaronder in De Bilt, die samen 
gaan voor duurzame mobiliteit 

in de regio Midden-Nederland.

De uitdaging
De bereikbaarheid van De Bilt 
staat onder druk. De bevolking 
en de werkgelegenheid blijven 
toenemen, en de komende ja-
ren hebben we tijdelijk minder 
capaciteit omdat er gewerkt 
wordt aan de Utrechtse RING. 
Dit veroorzaakt een steeds 

grotere filedruk in en rond Utrecht. ‘Deze 
ontwikkelingen leiden naast de filedruk 
ook tot nog meer uitstoot van CO2 en fijn-
stof. We hebben door onze mobiliteit een 
slechte luchtkwaliteit en beseffen ons veel 
te weinig dat dit gevolgen heeft op de ge-
zondheid van onszelf. We hebben vandaag 
de middelen om te veranderen, dit is het 
moment om het ook echt te gaan doen’, al-
dus Martijn Elting van U15.
In de gemeente De Bilt concentreert het 
probleem zich rond de de as van het Berg 
en Boschterrein, Soestdijkseweg Noord en 
-Zuid tot en met Utrecht Science Park en 
rond de Biltse Rading.

Van wensen, naar willen en doen
De aanwezige bedrijven hebben in een pa-
neldiscussie hun uitdagingen over mobili-
teit besproken. Zo heeft Poonawalla Scien-
ce Park een parkeerprobleem en is het Berg 
en Bosch terrein met het openbaar vervoer 
slecht bereikbaar. Sweco heeft al maatre-
gelen genomen. Zij heeft deelfietsen en 
elecktrische auto’s, maar willen graag sa-
men nog meer maatregelen treffen. Ronald 
Huijssen van gemeente De Bilt pleitte voor 
een gezamenlijk optreden om echt tot een 
verandering te komen. Dit werd door de 
aanwezigen erkend ‘We wensen een ge-
zond leefmilieu, en een bereikbare regio. En 
daar moeten we nu samen wat aan doen’.

Goed begin
Stichting Samen voor De Bilt kijkt terug op 
een geslaagde middag. Joanne Penning 
zegt daarover: ’Deze bijeenkomst is een 
mooi voorbeeld van het werk van Samen 
voor De Bilt. Wij verbinden, inspireren en 
stimuleren mensen om een positieve bij-
drage te leveren aan de Biltse samenle-
ving. Vandaag brachten we veel mensen 
bij elkaar gebracht over een actuele thema 
Duurzame Mobiliteit. Duidelijk kwam naar 
voren dat samenwerking op langere ter-
mijn essentieel is om de Biltse samenleving 
bereikbaar te houden. Wij zijn erg blij met 
de intentie die vandaag uitgesproken is dat 
er samengewerkt gaat worden’.

foto Judith Bovelander
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Jacob van Campenkwartier 3
3723 AH Bilthoven
Tel. 030 22 10 656

06 212 46 800
pedicuremarieke@live.nl

Uw voetverzorger, adviseur
en medisch pedicure

Bent u al klaar voor de 
zomer/vakantie

Samen op goede voet · Pedicure · Brenda van Dijk
Bovenkruier 62 Maartensdijk · brendalotta@icloud.com · 06 47596592

Gedurende de maand juni bij
iedere volledige behandeling

Gratis lakken van uw nagel

Anneke Romeijn
Bilthoven | Zeist e.o.

Meer weten?
Lees mijn blog:

anneke.akerblog.nl

Bel bij overlijden 088 788 0 788
(24 uur per dag)

Elke voucher is eenm
alig per persoon

te gebruiken voor een gratis proef-
training of een jaarabonnem

ent.
Geldig t/m

 dec 2018 voor niet-leden.
Voor actuele tijden kijk op allroundgym

.fit

"

Heb jij een burn out en heb jij last van veel stress?
Kom je door werk en gezin niet meer aan jezelf toe?
Heb jij daardoor onder andere last van vermoeidheid,
slaapstoornissen, hoofd- en nekpijn?

Gregoriuslaan 10
3723 KR Bilthoven
M. 06 515 281 42
info@mesologiebilthoven.nl
www.mesologiebilthoven.nl

Wil jij iets doen aan je klachten?

• leefstijl- en voedingsadvies
• supplementen in de vorm van vitamines, 

mineralen, homeopathie en/of kruiden

Mesologie behandelt begrepen en onbegrepen klachten en aandoeningen, zoekt naar de 
disfunctie en pakt deze aan. Mesologie gaat ervan uit dat ieder mens uniek is en dat
klachten en symptomen zich op verschillende manieren kunnen uiten.
Je ontvangt een persoonlijk gezondheidsadvies, dat kan bestaan uit:

√ een gezondere stofwisseling hebt
√ beter in balans bent
√ energieker de dag kan beginnen

zodat jij:


