Nieuwsbrief Wijkvereniging Vogelzang
koffieochtenden
ledenadministratie en
contributie
Kerst en kerstspeurtocht
Woonvisie 2030 / Spoorzone
Beste mede-wijkbewoners,
De feestdagen komen eraan en helaas zijn er weer allerlei beperkingen door de maatregelen
ten gevolge van corona. We roepen op om juist nu met de feestdagen extra alert te zijn op
mensen om ons heen die hulp kunnen gebruiken. Mensen die er niet meer uit durven of die
besmet zijn of in quarantaine gaan omdat ze in contact zijn geweest met iemand die positief
is getest. In al deze gevallen kan het zijn dat er hulp nodig is voor boodschappen of een
andere soort hulp. Laten we net als bij de eerdere golven elkaar helpen, en eens extra bij de
buren kijken. En verder de oproep aan alle ouderen of andere hulpbehoevenden in de wijk om
te laten weten als zij dit soort hulp wensen. Dit kan bij Heleen André de la Porte of bij Jeffrey
Rundberg (voorzitter@wijkvogelzang.nl).
Koffieochtenden
Helaas is de laatste koffieochtend van dit jaar, die gepland stond op 15 december, gecanceld
door de maatregelen. Voor 2022 is de maandelijkse planning al wel gemaakt, en nu maar
hopen dat ze door kunnen gaan. De koffieochtenden vinden plaats van 10-11.30 uur bij een
van de deelnemers thuis. Iedereen is welkom! Graag even aanmelden bij Heleen André de la
Porte. De koffieochtenden zijn afwisselend op maandag, dinsdag en woensdag: 17 januari, 15
februari, 16 maart, 11 april, 10 mei, 15 juni, 11 juli, 16 augustus, 14 september, 17 oktober
en 15 november. We sluiten het jaar af met een kerstlunch op 14 december.
Ledeadministratie en contributie
We zijn erachter gekomen dat onze ledenadministratie niet meer up-to-date is. Dit komt door
de vele wisselingen van huiseigendom en de snelheid waarmee deze vaak plaatsvinden. Ook
zijn er minder contactmomenten door corona, waardoor er niet
goed zicht is op alle wisselingen. Helaas hebben we hierdoor nu
een stuk minder betalende leden. We vragen iedereen die de
contributie van dit jaar nog niet betaald heeft, dit alsnog te doen.
Wil je dan de contributie van € 10,- overmaken op
rekeningnummer NL48 INGB 0008982811 ten name van
Wijkvereniging Vogelzang. En vermeld daarbij aub het
contributiejaar en je adres. Je kunt nog makkelijker ook gebruik
maken van de QR code hiernaast welke werkzaam is tot en met
1 ste week van januari 2022. Of je kunt contact opnemen met onze
penningmeester Tim Heere.
Verder gaan we de kerstperiode gebruiken om onze ledenadministratie compleet te maken
waarvoor we contact zullen opnemen of langskomen.

Kerst
Zondag 12 december hebben we onze permanente kerstboom
aangekleed en voorzien van lichtjes. We hebben er dit jaar
geen centrale happening van gemaakt, maar we nodigen wel
iedereen uit zelf iets in de boom te hangen zodat het ook echt
onze wijkkerstboom is. Dus we roepen jong en oud op om een
mooie kerstboomversiering te maken en deze in de boom te
hangen.
Doe je mee met de Kerstspeurtocht?
Vanaf 18 december ligt er een Kerstspeurtocht klaar in de
minibieb aan de Prins Hendriklaan. De speurtocht start bij de
wijkkerstboom en maakt een ronde door de wijk. De
speurtocht is het leukste om te doen vanaf schemertijd
wanneer de kerstverlichting aan is. Vul je naam en adres in,
en lever je ingevulde antwoorden weer in bij de minibieb.
Neem zelf een pen mee!
Voor de deelnemers zijn er leuke prijzen. Dus komt allen!
Gemeente De Bilt: woonvisie 2030
Gemeente De Bilt werkt momenteel aan de Woonvisie 2030. In de Woonvisie zijn de
voorwaarden vastgelegd om tot 2030 te kunnen voorzien in de woonbehoefte van de Biltse
inwoners. Een belangrijke bouwsteen hiervoor is de uitkomst van het participatietraject
'Samen Werken aan Wonen' waar alle inwoners van de gemeente aan hebben kunnen
bijgedragen door adviezen te geven op het gebied van woningbouw. De woonvisie is
recentelijk gepubliceerd en dinsdag 7 december is de woonvisie besproken in de Commissie
Openbare Ruimte. Deze wordt op 21 december ter goedkeuring aangeboden aan de
Gemeenteraad. Wij verwijzen jullie graag naar de website van de gemeente waar de
documenten en commissie bespreking is terug te vinden.
Gemeente De Bilt: centrumplan/spoorzone
Het college van B & W heeft besloten een subsidieaanvraag in te dienen bij het Rijk voor een
financiële bijdrage aan de woningbouwambities voor het gebied Centrumplan/Spoorzone
waarbij gesproken wordt over 670 nieuwe woningen. De Gemeenteraad heeft besloten
besluitvorming over dit onderwerp over de verkiezingen van maart 2022 heen te tillen. Om
deze reden hebben alle betrokkenen bij de spoorzone besloten een lijsttrekkersdebat te
organiseren om zo te horen wat alle partijen vinden van dit onderwerp. We laten jullie weten
wanneer deze gaat plaatsvinden.
En wanneer de nieuwe gemeenteraad is geïnstalleerd, zal er verdere informatie volgen over
het debat en besluitvorming over de spoorzone.
Nieuwsbrief
Wil je de nieuwsbrief ook digitaal ontvangen, wil je dit dan alsjeblieft opgeven aan Stacey
Vrijhof. Je wordt dan opgenomen in de mailinglijst.

Via deze plek willen wij iedereen hele fijne feestdagen toewensen, vol liefde, plezier en
gezelligheid. En alvast de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar, in goede gezondheid!
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