
 
Beste wijkbewoners, 
 
Op zondag 11 november vieren we weer Sint Maarten. Zet een lichtje aan de straat of in je raam 
als de kinderen welkom zijn voor een liedje en wat lekkers. Van 18:00-19:30 uur staan we met een 
tafel op de hoek Middellaan - Koppellaan met vuurkorven voor gezelligheid en warmte. Er is warme 
chocolademelk en glühwein en ook bij ons kunnen de kinderen zingen. Iedereen is van harte 
uitgenodigd om langs te komen en van het licht, de kinderen en elkaar te genieten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AED 
Wij overwegen de aanschaf van een AED voor de wijk. Een AED (Automatische Externe 
Defibrillator) geeft iemand met een hartstilstand een elektrische schok. Die kan ervoor zorgen dat 
het hart weer normaal gaat kloppen. Zo kan een AED iemands leven redden. Wij hebben in onze 
wijk geen AED en vertrouwen volledig op een snelle, tijdige opkomst van de brandweer die hier om 
de hoek is gesitueerd. De meeste hartstilstanden komen in woonwijken voor. De Hartstichting 
raadt elke buurt daarom aan om een toegankelijke AED op te hangen. De aanschaf van een AED is 
ongeveer eur 1.500,- tot 2.000,- en heeft ook nog jaarlijks onderhoud en energieverbruik. 
 
 
Burgerhulpverlening 
Na een hartstilstand is het van cruciaal belang om zo snel mogelijk, binnen zes minuten, te starten 
met reanimatie. De hartstichting heeft een oproepsysteem opgezet met vrijwilligers met een 
reanimatiediploma die opgeroepen worden bij een hartstiltand. Zij starten reanimatie tot de 
hulpverlening arriveert. Het gaat hier om de burgerhulpverleners waar je je voor kunt opgeven. 
Voor meer informatie over burgerhulpverlener verwijzen wij graag naar 
www.hartstichting.nl/reanimatie/word-burgerhulpverlener.  
 
 
Onderhoud groenstrook 
Zaterdag 28 oktober gaan we weer onderhoud plegen aan het natuurpad. Gezamenlijk doen we 
een ronde in de groenstrook, vooral bramen en struiken snoeien en klaarmaken voor de winter. 
Komt allen vanaf 11 uur bij de ingang naast Spoorlaan 9-11. Voor koffie en koekjes wordt gezorgd. 
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Gemeente De Bilt: kennismaking met onze gebiedsmakelaar Ewelina de Groot 
Bijdrage van Ewelina: 
“Een pluktuintje, een ontmoetingsplek, bloembakken voor bijen, repair-cafe. De bewoners van 
Bilthoven bruisen van goede ideeën.  
Om initiatieven mogelijk te maken en gemeentelijke projecten in 
samenspraak met bewoners op te pakken is de gemeente vanaf 
dit jaar ingedeeld in drie gebieden: De Bilt, Bilthoven en de 
Groene kernen. Elk gebied heeft zijn eigen gebiedsmakelaar. 
Voor Bilthoven zijn dit Ewelina de Groot, Maarten Linssen en 
Fleur van der Schalk. Onze opdracht is om mensen en 
organisaties met hun kennis en kunde met elkaar te verbinden. 
We gaan een gebiedsagenda ontwikkelen om de grote opgaven 
zoals energietransitie en uitvoering van projecten, zoals 
herinrichting van een straat en behoeften van bewoners samen te 
brengen om samen meer mogelijk te maken.  
Wilt u aan de slag met een initiatief in uw wijk? Dan kunt u met 
ons contact opnemen. Op de website van de gemeente staan 
onze gegevens. Ewelina is de eerste aanspreekpunt voor 
Vogelzang. Meldingen van openbare ruimte kunt u rechtstreeks melden via www.debilt.nl/melden”. 
 
 
Gemeente De Bilt: Prins Hendriklaan éénrichtingsverkeer 
Bewoners van de Prins Hendriklaan nabij de Leijenseweg hebben een petitie ingediend bij de 
gemeente vanwege de onveilige situatie van de uitrit van de PH-laan op de Leijenseweg. De 
verkeerskundigen van de gemeente De Bilt overwegen, naar aanleiding van deze petitie, de PH-
laan vanaf Leijenseweg tot aan de Kruislaan éénrichtingsverkeer te maken. Wij zijn geinformeerd 
dat wethouder verkeer André Landwher, de instelling van éénrichting ondersteunt. Voortuitlopend 
op een formeel verkeerskundig besluit, wenst de gemeente een proef van een half jaar te doen. 
Deze kan op korte termijn van start gaan. De wijkvereniging voorziet mogelijk strijdige belangen 
bij deze maatregel en dus nemen wij geen positie in deze kwestie. Wel communiceren en 
informeren wij over voortgang. 
 
 
Denktank duurzaamheid Vogelzang 
De enquete duurzaamheid heeft 9 responsen opgeleverd met wie we contact gaan opnemen om te 
zien welk onderwerp geschikt is voor een informatieavond. Naast antwoord op de enquetevragen, 
zijn er ook suggesties gedaan dat er best meer ambitie mag zijn. Dit sluit aan bij onze wens om op 
wijkniveau verdere stappen te zetten op het gebied van duurzaamheid richting een energieneutrale 
gemeente in 2030. Want ook gemeente De Bilt heeft de opgave om uiterlijk 2021 op wijkniveau 
een plan te hebben om bij te dragen aan de energieneutrale doelstelling. Hierbij kan gedacht 
worden aan collectieve oplossingen op wijkniveau voor duurzame warmte, collectieve inkoop van 
zonnepanelen en isolatie, maar bijvoorbeeld ook aan het bundelen van vraag voor deelname aan 
een collectief opwekproject (voor wijkbewoners wier dak niet geschikt is voor zonnepanelen). In 
samenwerking met BENG! gaan wij inventariseren wat de mogelijkheden voor onze wijk zijn. Wie 
voelt zich aangesproken om hierin verder mee te denken en zo een bijdrage te leveren. Graag 
contact opnemen met Jeffrey. 
 
 
Kerstboom(-borrel) 
Ook dit jaar gaan we natuurlijk weer een kerstboom versieren voor de wijk. We verwachten dat 
zaterdag 15 december te doen. Noteer dat alvast en kom om 16:00 helpen bij het optuigen (bij het 
fietspad over de spoortunnel) onder het genot van een drankje en oliebollen. 
 
 
Het bestuur van Wijkvereniging Vogelzang 
Jeffrey, Bert, Stacey, Tim, Tjeerd 
 
 
 

AGENDA Q4 2018 
Zaterdag 28 oktober Onderhoud groenstrook 11:00-13:00 uur 
Zondag 11 november Sint Maarten 18:00-19:30 uur 
Zaterdag 15 december Kerstboom optuigen en borrel vanaf 16:00 uur 

 


