Nieuwsbrief Wijkvereniging Vogelzang
Maatregelen corona en
activiteitenniveau
Minibieb
Ontwikkelingen rond onze wijk
Beste mede-wijkbewoners,
Het nieuwe jaar is alweer ruim een maand oud en we hebben nog nooit zo’n vreemde start gehad als nu door
het corona virus. Wij willen vanaf deze plek iedereen die getroffen is door dit virus laten weten dat we
meeleven met hen en dat we ze sterkte en beterschap wensen.
De overheid heeft moeten besluiten tot weer zwaardere maatregelen om verspreiding van het corona virus
tegen te gaan. We worden geadviseerd zo veel mogelijk thuis te blijven, we mogen nog maar één persoon per
dag ontvangen en er is een avondklok ingesteld. Mensen zijn hierdoor veel meer alleen, en er is een groter
risico op vereenzaming. Het is daarom belangrijk dat we blijven omzien naar elkaar in de wijk. We roepen dan
ook iedereen op onze buren in de gaten te houden, onze hulp aan te bieden of gewoon een beetje interesse te
hebben voor elkaar. En als er iemand in de wijk is die hulp behoeft, op welk vlak dan ook, neem alsjeblieft
contact op met Heleen of Jeffrey. Wij zullen je dan helpen met de juiste personen in contact te komen.
Voor professionele hulp wijzen we ook nu weer op de mogelijkheden die MENS De Bilt specifiek biedt in deze
coronatijd. Op de website www.mensdebilt.nl is veel te lezen over al hun initiatieven. Ze zijn telefonisch
bereikbaar op 030.7440595
AED
De avondklok betekent dat we tussen 21:00 uur ’s avonds en 04:30 ’s ochtends zonder geldige reden niet meer
op straat mogen. Het verlenen van dringende medische hulp vormt hierop een uitzondering. Reanimatiehulp is
dus een geldige reden om over straat te mogen. HartslagNu, zoals ook uitgelegd op onze website
(www.wijkvogelzang.nl), blijft dus ook tijdens de avondklok burgerhulpverleners alarmeren bij een
hartstilstand in de buurt. En als je als burgerhulpverlener reageert op een reanimatieoproep, dan ben je gedekt
via je registratie bij HartslagNu.nl. Maar je kunt ook een officiële verklaring downloaden via
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/avondklok.
ALV
De ALV staat voor dit jaar gepland op 30 maart en we verwachten niet dat we hiervoor bij elkaar mogen
komen. In een volgende nieuwsbrief hopen we hier meer over te kunnen vertellen. Voor nu gaan we er vanuit
dat we de ALV digitaal gaan houden. We vragen eenieder die graag via videochat aanwezig wilt zijn of wij je
(juiste) email adres hebben. Zo niet, geef deze dan a.u.b. door aan Stacey. De uitnodiging voor de digitale ALV
volgt dan per email.
Activiteiten
Alle andere reguliere activiteiten zijn voorlopig uitgesteld. Het is verschrikkelijk spijtig, maar de maatregelen
maken het onmogelijk om samen te komen; wij zullen natuurlijk de richtlijnen volgen. Wij vragen jullie om mee
te denken over welke activiteiten wel mogelijk zijn binnen de maatregelen. Heb je van leuke initiatieven

gehoord bij andere wijken of misschien wel zelf ervaren, dan vragen we jullie deze te delen met ons. Wij
zouden voor onze wijk ook wat meer willen doen binnen de richtlijnen.
Minibieb
De minibieb in onze wijk gaat verhuizen. Al jaren is deze gevestigd op Prins Hendriklaan 107 maar het gaat nu
naar de Spoorlaan 2. De minibieb is ooit opgezet en altijd bijgehouden door Tjeerd Mijnster en Margot Janssen,
maar zij gaan onze wijk binnenkort verlaten. Via deze weg danken wij hen voor dit ontzettend leuke initiatief.
Het is fijn dat de minibieb niet verdwijnt uit onze wijk. Het maakt onze wijk leuker en het voorziet in de
behoefte om boeken te lenen of te ruilen met elkaar of achter te laten voor anderen. Dus kom eens langs op de
nieuwe plek van de minibieb.
Ontwikkelingen rond onze wijk
De ontwikkelingen rondom onze wijk nemen alleen maar toe. Er wordt nagedacht over onze gemeente op de
langere termijn, zie hierna omgevingsvisie De Bilt 2040. En op kortere termijn zijn er vier trajecten die een
direct effect hebben op onze wijk:
a) Leyenseweg (riolering en wegverbetering)
b) Politieterrein en volkstuinen (woning- en appartementenbouw)
c) De Timpe met Difrax, Flexcentraal en Kooij locatie (appartementenbouw)
d) Stationsgebied (mogelijke verhuizing van het busstation)
Twee bestuursleden hebben overleg gehad met onze wijkmakelaar Harry van Dijk en de projectleiders van de
betrokken projecten. Wij hebben ons hard gemaakt dat er integraal wordt gestuurd op de projecten en
gekeken moet worden naar het totale effect op de wijk. Door een toename verkeersdrukte ontstaan er
(dreigend) gevaarlijke situaties op ontsluitingswegen en rotonde(s) voor schoolgaande kinderen op de
fiets/lopend; wateroverlast, verlies van groen door toename van woningen in de omgeving. We missen een
integrale visie en hebben gevraagd om onze zorg te delen met wethouder Landswehr. Wij verwachten een
gesprek op korte termijn.
Het project de Leyenseweg is nu meerdere keren besproken met betrokken omwonenden en lijkt naar een
afronding te gaan waarna er gestart kan worden met de riolering en de verbetering weginrichting.
Project politieterrein en volkstuinen blijft moeizaam. Deze week is er een bijeenkomst met het adviesteam
geweest. De omwonenden zijn vanaf eerste moment zeer coöperatief geweest maar hebben wel duidelijk de
zorgen verwoord. Deze zorgen hebben te maken met de gevolgen van teveel woningen zoals verkeersoverlast,
aantasting van het dorpsgezicht en het weghalen van de bestaande hoge bomen, aantasting van biodiversiteit
en habitat van beschermde fauna en het verdwijnen van de volkstuinen. De omwonenden zijn niet tegen
woningbouw en denken graag mee, maar willen niet meer dan 3 bouwlagen. De gepresenteerde plannen
nemen al deze zorgen helaas niet weg. Ontwikkelaar en gemeente hebben de reactie op de plannen gehoord.
Ze beraden zich en komen in een extra bijeenkomst hierop terug. We houden jullie op de hoogte.
Omgevingsvisie De Bilt 2040
De rijksoverheid is bezig de regels voor ruimtelijke ontwikkeling te vereenvoudigen en naar verwachting treedt
de nieuwe Omgevingswet per 1 januari 2022 in werking. De wet vraagt om een duurzame, gezonde en veilige
leefomgeving voorop te stellen. Onze gemeente grijpt deze wet aan om een omgevingsvisie op te stellen voor
de komende 20 jaar. Hierbij zou strategisch richting moeten worden gegeven hoe de gemeente zich ontwikkelt,
mede in relatie tot de Utrechtse metropoolregio. De raad heeft op 17 december 2022 de startnotitie
Omgevingsvisie De Bilt 2040 vastgesteld waarin is opgenomen dat er 3 grote participatierondes zijn. Voor meer
informatie over de omgevingsvisie verwijzen we graag naar de website van onze gemeente www.debilt.nl
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, Bertine Klinkenberg

