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Beste mede-wijkbewoners, 
 
Het nieuwe jaar is gestart, en de eerste wijkactiviteit heeft al plaatsgevonden: een 
informatieavond over zonnepanelen. En verder maken we ons op voor de reeks reguliere 
jaarlijkse wijkactiviteiten. Allereerst beginnen we met de Algemene Ledenvergadering 
die wordt gehouden op dinsdag 31 maart om 20.00 uur. Het pand van de 
Boekverkopersbond staat te koop en dus wijken we uit naar een andere locatie: het 
voormalig politiebureau aan de Leyenseweg. Aansluitend nuttigen we graag een drankje 
met elkaar. Iedereen is van harte welkom! 
 
Op de agenda van de ALV staan de notulen van de vorige ALV, de financiën en het 
secretarieel jaarverslag. Wij verwijzen naar onze website voor deze documenten.  
 
De bestuurssamenstelling wordt voor komend jaar gewijzigd: Tjeerd Mijnster gaat het 
bestuur verlaten, en we zijn verheugd om te melden dat we de ervaren bestuurder 
Bertine Klinkenberg bereid hebben gevonden toe te treden. De taakverdeling binnen het 
bestuur blijft ongewijzigd.  
 
Vogelzangwandeling 
Wie gaat mee met de jaarlijkse vogelzangwandeling door onze wijk met Janneke Kimstra 
(Vogelwacht Utrecht)? Kom dan op zaterdag 4 april om 7.30 uur naar het grasveld bij 
de Kruislaan/Prins Hendriklaan. We bezoeken diverse interessante tuinen en gaan op 
zoek naar (bijzondere) vogels in de wijk. Zoals elk jaar besluiten we met een heerlijk 
ontbijt, verzorgd door Titia en Gerrit. Voor de organisatie: graag aanmelden bij jeffrey. 
 
Paaseieren zoeken 
Op Tweede Paasdag, maandag 13 april, gaan we weer paaseieren verstoppen voor de 
(kleine) kinderen. Voor de iets grotere kinderen is er weer een (foto)speurtocht door de 
wijk. Om 11 uur staan we met een kraam met limonade en koffie – en natuurlijk 
paaseitjes - klaar op het grasveld van de Prins Hendriklaan/Kruislaan. Leuk om jullie dan 
te ontmoeten. 
 
Groenstrook onderhoud 
Het natuurpad Vogelzang, de groenstrook langs het spoor, is eigendom van NS Vastgoed, 
maar wij houden het netjes en open. Hondenpoep op en direct naast het pad graag zelf 
even opruimen (er hangen plastic zakjes bij de ingang bij Spoorlaan 9/11). Zo houden 
we het natuurpad samen netjes. Op zaterdag 18 april gaan we om 11.00 uur het 
natuurpad weer opknappen. Komen jullie een handje helpen? We verzamelen bij de 
ingang bij het begin van de Spoorlaan. Natuurlijk is er (nu wel) koffie, thee en koek. 
 
 



Automatische Externe Defibrilator (AED) 
Vorig jaar heeft de ALV besloten tot de aanschaf van een AED. Deze is inmiddels 
aangeschaft en na een inventarisatie van mogelijke locaties, is de voorkeurslocatie voor 
de plaatsing geworden op de hoek van de Prins Hendriklaan en de Kruislaan. Installatie 
zal deze maand nog plaatsvinden. Op de ALV gaan we in op de training in gebruik. 
 
Verslag Vogelgesprek 10 december 2019 
Een kind tekent meer dan je denkt! 
Op 10 december gaf Margot Janssen uitleg over hoe een kindertekening te interpreteren. 
Het was een super leuke workshop waarbij er uitleg werd gegeven waarom kinderen 
bepaalde dingen tekenen. Als een kind een hoofd met een paar benen tekent heeft dit 
namelijk al een betekenis. Verder werden de aanwezige ouders, opa en oma’s zelf op de 
proef gesteld. Het in tweetallen maken van een gezamenlijke tekening was een hele 
opgave en gaf een duidelijk beeld waarom mannen en vrouwen zo verschillend zijn. 
Kortom een leuke leerzame avond. Margot hartelijk bedankt voor de leuke bijeenkomst. 
 
4de Vogelgesprek op 19 mei 2020  
De geschiedenis van onze wijk. 
Vogelgesprek door en met Gerrit Bloothooft op 18 mei om 19.30 in Koppellaan 2.  
Gerrit neemt ons mee door de geschiedenis van de wijk die start bij het begin van 
Bilthoven rond 1900. Hij licht er vooral de verhalen uit van de bewoners en schetst hoe 
de wijk in de eerste 40 jaar vorm kreeg en later vernieuwd werd. Van een wijk voor de 
adel aan de Prins Hendriklaan, middenstand aan de Spoorlaan en de Leyenseweg, de 
fabriek van Smit en woningen voor de werknemers van Inventum en de Spoorwegen, 
met de Leyensewegschool, tot de gezellige woonwijk van nu. Neem zelf ook verhalen 
mee, van recent tot lang geleden, uit eigen ervaring of van horen vertellen door oudere 
bewoners!  
 
Informatieavond zonnepanelen 
Op 14 januari zijn geïnteresseerde wijkbewoners bijeengekomen om kennis en vragen 
over zonnepanelen te delen. Met de opgebrachte vragen, is deelgenomen aan de 
algemene introductie van BENG! bij/door Roel Simons op 21 januari. We zijn tot de 
conclusie gekomen dat het weinig voordeel oplevert om met 8 tot 10 adressen tegelijk in 
te kopen. Er zijn te veel en te grote verschillen in technische mogelijkheden (zoals dak 
configuratie, stoppenkast, locatie ivm schaduwvorming), voorkeuren voor prijs, kwaliteit, 
garantie, opbrengst, etc. Het verdient aanbeveling om elke woonsituatie te beoordelen 
op de (on)mogelijkheden en met leverancier het gesprek aan te gaan over de keuzes. En 
dan is er al bijna geen inkoopvoordeel meer. Er is een aparte mail met afwegingen, 
offertes en achtergrondinformatie opgesteld voor degenen die interesse hebben getoond. 
Deze is beschikbaar en opvraagbaar bij jeffrey.  
 
Gemeente De Bilt: Gebiedsmakelaar Harry van Dijk 
Onze wijk heeft een nieuw aanspreekpunt binnen de gemeente, de heer Harry van Dijk:  
 

“In oktober 2019 ben ik begonnen als gebiedsmakelaar voor het 
gebied Bilthoven, dit doe ik samen met Maarten Linssen. Mijn 
aandachtsgebied is globaal Bilthoven Zuid-West, het gebied 
tussen de Jan Steenlaan, Soestdijkseweg Zuid en de 
Groenekanseweg. 
 
Als gebiedsmakelaar fungeer ik als aanspreekpunt voor bewoners 
en bewonersverenigingen, collega’s en bestuurders, organisaties 
en instellingen in de wijken. Daarbij focus ik mij op initiatieven, 
projecten, issues en ideeën die impact hebben op uw 
leefomgeving. 

 
Tijdens de ALV op 31 maart zal ik mij verder voorstellen en hoop ik u te mogen 
begroeten en te horen welke initiatieven u heeft, en welke thema’s in uw wijk spelen.” 
 
Gemeente De Bilt: Ontwikkeling voormalig politiebureau 



Recentelijk heeft de gemeente de omwonenden van het voormalig politiebureau aan de 
Leyenseweg geïnformeerd over de woningbouwplannen voor dit terrein. Tijdens deze 
avond is o.a. gesproken over de visie van de nieuwe eigenaar over de inrichting, het 
inspraakproces bij de planvorming en het voornemen van wijziging van 
bestemmingsplan. Ook is men geïnformeerd dat de gemeente de volkstuinen tussen onze 
wijk en het plangebied wil betrekken in één integraal woningbouwplan.  
 
Bezorgde direct-omwonenden van onze wijk (bewoners van de Leyenseweg en de 
Spoorlaan) wensen zich te organiseren richting de planvormers en hebben gevraagd naar 
de positie van de wijkvereniging. Het bestuur is van mening dat de wijkvereniging één 
van de belanghebbenden is omdat onze wijk grenst aan het plangebied. Maar het belang 
van de hele wijk is niet perse eenduidig en hoeft niet altijd hetzelfde zijn als dat van de 
direct-omwonenden. Het bestuur zal daarom terughoudend zijn in deze kwestie. Wij 
hebben als wijkvereniging wel een afgevaardigde in de inspraakcommissie die zich gaat 
bezighouden met de inrichting van het plangebied om het algemene belang van de wijk 
(zoals speelterrein, groenvoorziening, een aardwarmtecentrale, verkeercirculatie, 
parkeren, riolering, etc.) te behartigen. 
 
Gemeente De Bilt: snelfietspadverbinding 
Er heeft op 9 maart een eerste bewonersbijeenkomst plaatsgevonden over de provinciale 
plannen voor het realiseren van snelfietsverbindingen oa door Bilthoven. Deze plannen 
houden o.a. in dat de Leyenseweg van rotonde tot aan Soestdijkseweg-Zuid onderdeel  
wordt van deze verbinding. De wijkvereniging wenst geïnformeerd te worden en mee te 
praten met deze ontwikkelingen omdat de toegang tot de wijk hiermee gemoeid is. 
 
Gemeente De Bilt: kapbeleid 
Op 10 maart is in de commissie openbare ruimte het nieuwe kapbeleid besproken en 
aangenomen en zal nu op korte termijn ter stemming aan de gemeenteraad worden 
voorgelegd. Hiermee wordt de oude vergunningsregeling grotendeels hersteld. Voor onze 
wijk impliceert dat weer bescherming van de bomen in particuliere tuinen. 
 
Contributie 
Wij verzoeken aan alle leden om de jaarcontributie 2020 aan de vereniging te voldoen, 
als dat nog niet is gedaan. Dat kan wederom door het overmaken van EUR 10,00 op 
rekeningnummer NL48 INGB 0008982811 ten gunste van Wijkvereniging Vogelzang. 
Willen jullie aub het contributiejaar en je adres expliciet noemen, dat is voor de 
administratieve afhandeling een stuk eenvoudiger.  
 
Nieuwsbrief 
Wil je de nieuwsbrief ook digitaal ontvangen, wil je dit dan ajb opgeven aan Tim Heere. 
Je wordt dan opgenomen in de mailinglijst van mailchimp. 

 

Het bestuur van Wijkvereniging Vogelzang 
Jeffrey Rundberg, Bert Roke, Stacey Vrijhof, Tim Heere, Tjeerd Mijnster 
 
 

AGENDA Q1 2020 

Dinsdag 31 maart Algemene Ledenvergadering 20:00 – 22:00 uur 

Zaterdag 4 april Vogelzangwandeling 07:30 – 09:00 uur met ontbijt 

Maandag 13 april Paaseieren zoeken op 2de paasdag om 11:00 uur 

Zaterdag 18 april Onderhoud groenstrook 11:00 – 13:00 uur 

Dinsdag 19 mei Vogelgesprek historie van de wijk 19:30 uur te Koppellaan 2 
 


