
 

  

Groen, dorps en veilig! 
 Veiligheid Handhaving door bekeuren, niet door waarschuwen. Politie en 

boa's zichtbaar op straat. We gaan nu eindelijk eens handhaven! 
 

 Verkeersveiligheid moet veel beter: de rotondes, Letteplein, Welfferweg, 
Jan Steenlaan, Bilthoven-Noord, Groenekanseweg: allemaal veel te gevaarlijk 
 

 Groen en dorps Geen hoogbouw, niet bouwen in onze weilanden en bossen 
 

 Red Bilthoven-centrum! De Kwinkelier moet nu echt opgeknapt en die 
vreselijke hoogbouwplannen moeten van tafel: poortgebouwen schrappen! 
 

 Goede zorg voor wie deze echt nodig heeft, maar zonder verspilling 
 

 Woningbouw voor de inwoners: eerst op de Schapenweide, dat is beter dan 
chemische industrie. De Bilt blijft zelfstandig: geen Utrechtse vinexlocatie  
 

 Kernen zijn belangrijk Groenekan, Westbroek, Hollandsche Rading en 
Maartensdijk. Nu worden ze vaak achtergesteld: zij horen er gewoon bij 
 

 Cultuur en sport worden krachtig ondersteund. De 7% bezuinigingen worden 
teruggedraaid, zeker voor de kleinste verenigingen: zij verbinden ons  
 

 Referendum invoeren in De Bilt Laat burgers eindelijk echt meebeslissen 
 

 Migratie en asiel Echte asielzoekers welkom, gelukszoekers niet. 
Opvang in de regio is de enige oplossing: Europa heeft zijn grenzen bereikt 
 

 Milieu Laten we komende generaties niet opzadelen met onze problemen 
 

 Financieel Een schuld van 81 miljoen! Onze kinderen zullen dit later moeten 
terugbetalen, in geld of in verlies van welvaart: onacceptabel 
 

 Ondernemers zijn belangrijk Grote bedrijven of kleine winkeliers: steun ze! 
 

 Ouderen verdienen bescherming Goede zorg en (verkeers)veiligheid  
 

Kijk op www.forzadebilt.nl of mail naar info@forzadebilt.nl 

FORZA! 

http://www.forzadebilt.nl/


 

 
 

Groen, dorps en veilig! 
FORZA! is DE NIEUWE POLITIEKE PARTIJ die naar burgers luistert 

Wij, de inwoners van De Bilt, zijn trots op onze dorpen, daarom kiezen wij voor 
Forza. We willen geen flats in het centrum van Bilthoven, geen zendmast in  

De Leijen, geen windmolens in onze wijken, geen vinexwijken in onze weilanden 
en bossen, geen hoogbouw aan de Hessenweg of Holle Bilt,  

geen ‘tijdelijke’ woningen voor asielzoekers, geen genderneutrale flauwekul  
en geen bezuinigingen op kunst en cultuur.  

 
We houden van deze gemeente om haar dorpse en groene karakter, anders 

waren we wel in Utrecht gaan wonen. Bossen en weilanden, maar ook parken en 
plantsoenen: bescherm dat en geef Utrecht geen kans zich uit te breiden. 

De erfenis van dit college is: overal reclame, hoogbouw, een zendmast en de 
schulden lopen weer op, de komende jaren: van 71 naar 81 miljoen. 

 

 De 50 tijdelijke containerwoningen voor asielzoekers zijn met moeite door 
Forza tegengehouden. Alle andere partijen waren destijds voor het slopen 
van plantsoenen, speeltuintjes en groenvoorzieningen. 

 

 Kent u de geplande hoogbouw in centrum Bilthoven? Wist u dat er nog 
steeds flats van 28 meter hoog gepland zijn? Burgers willen dit niet. 
Hoogbouw De Timpe (station), Centrumplan en Van der Valk zijn vreselijk. 
 

 Het nieuwe zwembad wordt te klein. Gebruikers, u dus, zijn ontevreden. 
 

 Extra geluidsscherm A27 Maartensdijk: Forza wilde het, de andere partijen 
niet. 550 burgers zetten hun handtekening, maar het college wilde niet 
luisteren. Met Forza in het college komt het er! 

Laat uw mening horen of word raadslid! 
Kijk op www.forzadebilt.nl of mail naar info@forzadebilt.nl 

FORZA! 

 

AAN DE BEWONERS VAN DIT ADRES 

http://www.forzadebilt.nl/

