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Beste mede-wijkbewoners, 
 
Graag informeren wij u over enkele zaken in onze wijk. 
 
De Prins 
Recentelijk heeft De Prins haar directe omwonenden in een brief geïnformeerd over het gewijzigd 
gebruik. Het pand van De Prins heeft van origine de bestemming ‘wonen’. Na lange tijd gebruikt te 
zijn als een locatie voor specialistische zorg voor jongeren, is deze de laatste jaren gedeeltelijk ook 
als kindercrisisopvang gebruikt. Recent heeft de gemeente De Bilt geconcludeerd dat het gebruik 
als locatie crisisopvang niet past binnen het bestemmingsplan. Mede om die reden is besloten om 
het pand weer te gaan gebruiken zoals oorspronkelijk het geval was; als behandellocatie waar 
kinderen en jongeren voor een wat langere periode verblijven en behandeling ontvangen. Het 
bieden van crisisopvang zal op een andere locatie gaan plaatsvinden. 
 
Vogelgesprek 
In vervolg op het eerste succesvolle Vogelgesprek, nodigen wij u van harte uit voor het tweede  
Vogelgesprek op 11 juni om 20:00 uur met het thema “bijen” bij Els Bonten, Spoorlaan 21. Els 
neemt ons buiten mee over het wel en wee van de bijen, dus zorg voor een (warme) jas. Mocht het 
die avond heel slecht weer zijn, dan wordt de datum verplaatst. Graag even aanmelden bij Heleen 
André de la Porte, via 06-15073324. Vind je het leuk om tijdens een volgend Vogelgesprek te 
vertellen over je werk of hobby, laat het haar dan ook even weten. 
 
Automatische Externe Defibrilator (AED) 
In de algemene ledenvergadering is besloten tot de aanschaf van een AED. Deze is inmiddels 
gekocht en afgeleverd. Wij zijn nu druk bezig met het zoeken naar een goede locatie om de AED op 
te hangen. Wilt u zich aanmelden als AED-locatie, laat het ons dan weten. 
 
Running Dinner 
Het Running Dinner vindt dit jaar plaats op 29 juni. Bij deze nieuwsbrief vindt u meer informatie en 
aanmeldgegevens. 
 
Hondenpoep 
Het blijft een actueel onderwerp; hondenpoep op plekken waar het niet thuis hoort. Zo ook de 
doorgang (voetpad) tussen de Prins Hendriklaan en de Soestdijkseweg Zuid waar vaak poepresten 
blijven liggen. Hondenbezitters, ruim a.u.b. de ontlasting van uw geliefde huisdier op! Alvast 
bedankt namens de wijkbewoners en wandelaars. 
 
Wijkfeest 
Voor in de agenda’s: het wijkfeest vindt dit jaar plaats op zaterdag 31 augustus. 
 
Het bestuur van Wijkvereniging Vogelzang 
Jeffrey Rundberg, Bert Roke, Stacey Vrijhof, Tim Heere en Tjeerd Mijnster. 
 

AGENDA komende periode 
Dinsdag 11 juni Vogelgesprek over bijen op Spoorlaan 21 
Zaterdag 29 juni Running Dinner 
Zaterdag 31 augustus Wijkfeest 
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