
Datum: 26 februari 2016 
Onderwerp: pand ‘De Prins’, Prins Hendriklaan 91 te Bilthoven 
 
Lijn5 
t.a.v. de heer J. Slabbekoorn, directeur 
Postbus 43       
1970 AA IJMUIDEN 
 
Geachte heer Slabbekoorn, 
 
Zoals u waarschijnlijk al heeft vernomen van uw eigen medewerkers is er grote onrust ontstaan in de 
wijk Vogelzang naar aanleiding van uw voornemen de opvang in het pand ‘De Prins’ aan de Prins 
Hendriklaan 91 te Bilthoven, ingrijpend te veranderen. De wijkvereniging Vogelzang maakt ernstig 
bezwaar tegen uw plannen om in het pand ‘De Prins’ mede een crisisopvang voor jongeren te 
realiseren. 

Op 8 februari jl. kwamen wij, in een gesprek met een medewerker van ‘De Prins’ over overlast, bij 
toeval achter de voorgenomen beleidswijziging van Lijn5. Op ons verzoek heeft op 23 februari jl. 
hierover een gesprek plaats gehad tussen de verantwoordelijke wethouder van de gemeente De Bilt, 
A. Brommersma, een vertegenwoordiging van uw organisatie en een delegatie vanuit de wijk 
Vogelzang. In dit gesprek hebben wij aangegeven dat in het verleden afspraken zijn gemaakt met de 
directie over de populatie van ‘De Prins’: jongvolwassenen in de laatste fase op weg naar 
zelfstandigheid. Desondanks was er met regelmaat terugkerende overlast. 

De jongeren die u met ingang van 1 maart a.s. in ‘De Prins’ wilt opvangen, hebben intensieve 
begeleiding nodig. Bovendien zal de kortere verblijfstijd op zowel de crisisplaatsen als de 
behandelplaatsen leiden tot meer wisselingen en daarmee tot een toename van incidenten op 
individueel- en groepsniveau. Al met al neemt de mate van overlast naar verwachting van de 
wijkbewoners toe. De toelichting door de medewerkers van Lijn5 heeft onze zorgen niet kunnen 
wegnemen. 

Het pand is, mede vanwege de locatie, ongeschikt voor de beoogde doelgroep. De ervaringen met de 
huidige bewoners onderstrepen dit. De maatregelen die de afgelopen weken zijn getroffen voor de 
nieuwe bewoners (uitbraakalarm, klemmen op ramen, 24 uurs zorg, calamiteiten achtervang voor 
noodsituatie), bevestigen dat het een doelgroep betreft die intensieve zorg nodig heeft. Het leveren 
van dergelijke begeleiding en zorg vanuit ‘De Prins’ – dat een woonbestemming heeft – is in strijd met 
het gemeentelijke bestemmingsplan. Ik verwijs hiervoor naar bijvoorbeeld de uitspraak van de Raad 
van State d.d. 13-8-2008 (uitspraak 200708351/1).  
 

Wijkvereniging Vogelzang  

 
 

 
 



Wij verzoeken u de voorgenomen beleidswijziging niet door te voeren. We horen graag welke 
alternatieven u ziet voor de populatie van het pand ‘De Prins’. Op 3 maart a.s. vindt hierover een 
vervolggesprek plaats met de gemeente, Lijn5 en wijkbewoners. 
 
Indien u desondanks besluit de voorgenomen beleidswijziging door te voeren, zullen wij de gemeente 
de Bilt verzoeken over te gaan tot handhaving van het bestemmingsplan (bestuursdwang). 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
Dr. Ir. G. Bloothooft 
 
Voorzitter wijkvereniging Vogelzang 
Koppellaan 2, 3721 PE Bilthoven  
tel: 030-2254417, email: voorzitter@wijkvogelzang.nl 
 
cc. wethouder A. Brommersma, De Bilt 


