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Interactieve Webinar
“samen werken aan wonen”
Beste mede‐wijkbewoners,
Op korte termijn is er nog steeds weinig vooruitzicht op versoepeling van de corona maatregelen.
Mensen zijn hierdoor veel meer alleen, en er blijft een groot 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.
Een leuk Paaspresentje voor ieder huishouden in onze wijk
Door het aanhouden van de corona maatregelen zijn we ook nog steeds erg beperkt in de
mogelijkheden van activiteiten in onze wijk. Toch willen we Pasen niet volledig onopgemerkt voorbij
laten gaan en iedereen een hart onder de riem steken. Feestdagen zijn toch momenten om even
extra aan elkaar te denken. De wijkvereniging biedt iedereen graag een fleurig voorjaarpresentje
aan: een bosje narcissen met chocolade eitjes. Voor elk huishouden is er een Paaspresentje en zolang
de voorraad strekt. En ook zit er een kleurplaat bij met een groot paasei erop. Hang ze op aan het
raam zodat ze zichtbaar zijn vanaf de straat en we met elkaar de wijk wat kleuriger maken en er ook
eieren gezocht kan worden tijdens de paasdagen. Foto’s van de zoektocht mogen gedeeld worden in
de wijk app.
Bureau Lou wil de wijk altijd wel helpen en ook nu zijn ze graag bereid om de uitgifte van de
Paaspresentjes te faciliteren. Iedereen uit onze wijk kan op vrijdag 2 april tussen 16 uur en 18 uur
langskomen. Laat je naam graag even achter op de lijst als je langskomt zodat we weten wie allemaal
is geweest. En als er mensen zijn die niet mobiel zijn, maar wel heel graag een Paaspresentje wensen,
laat het even weten via Esther en dan brengen wij ze dit weekend even langs.
Algemene Ledenvergadering
Ondanks eerdere communicatie hebben we besloten de Algemene Ledenvergadering toch NIET
digitaal te houden. Diverse personen hebben ons aangesproken dat zij hier niet veel ervaring mee
hebben. En wij zien geen grote belemmeringen om de ALV iets door te schuiven, zodat we mogelijk
wel op de één of andere manier een fysieke bijeenkomst kunnen organiseren . Vorig jaar hebben we
de ALV op het grasveld in de buitenlucht gehouden met respect voor afstand tot elkaar. En dat werd
zeer gewaardeerd. We komen graag op een later tijdstip terug hoe en wanneer we de ALV gaan
houden.

Samen werken aan wonen
Gemeente De Bilt heeft de afgelopen periode gevraagd aan alle bewoners van de gemeente De Bilt
waar nog kan worden gebouwd? Iedere bewoner had tot 15 februari de mogelijkheid om op een
digitale kansenkaart aan te geven waar kon worden gebouwd, of een meer algemener advies in te
dienen. Al deze adviezen zijn nu nog volledig in te zien op de website van gemeente
www.debilt.nl/wonen‐en‐bouwen/samen‐werken‐aan‐wonen‐doet‐u‐mee. Wij kunnen dit van harte
aanbevelen en geeft aardige kansen en mogelijkheden weer. Wij hebben als wijkvereniging ook een
advies ingediend.
Een redactieteam van inwoners heeft de afgelopen weken hard gewerkt al deze adviezen te lezen.
Samen hebben zij alle inbreng uit dit participatietraject gebundeld tot één conceptadvies. Een
conceptadvies van de inwoners aan de gemeenteraad. Graag presenteert het redactieteam dit
voorlopige resultaat in een interactieve webinar op donderdag 8 april. U bent van harte uitgenodigd
om te horen of het redactieteam alle inbreng goed heeft samengebracht? Of u zich kunt herkennen
in het resultaat? Aanmelden kan via samenwerkenaanwonen@debilt.nl. Graag onder vermelding van
uw naam en kern/wijk.
Omgevingsvisie De Bilt 2040
De nieuwe Omgevingswet zal per 1 januari 2022 in werking treden. Onze gemeente grijpt deze wet
aan om een omgevingsvisie op te stellen voor de komende 20 jaar waarmee strategisch richting
moeten worden gegeven hoe de gemeente zich ontwikkelt. De gemeente vindt het belangrijk dat
inwoners hun inbreng geven voor deze omgevingsvisie. In april, de Maand van de Leefomgeving,
worden voor de 6 woonkernen participatiebijeenkomsten georganiseerd. Voor Bilthoven is de sessie
gepland op 14 april van 19:30 – 21:30. Indien u hier een bijdrage aan wilt leveren, dan kunt u zich
aanmelden door een mail te sturen naar omgevingsvisie@debilt.nl. Graag onder vermelding van uw
naam en woonkern (Bilthoven).
Hondenpoep
Het blijft helaas een actueel onderwerp; hondenpoep op plekken waar het niet thuis hoort. Op de
stoep, bij mensen in de tuin en op het grasveldje in het centrum van onze wijk. We vragen vriendelijk
maar zeker ook dringend aan alle hondenbezitters om de overlast van uw hond op te ruimen. Het is
niet alleen smerig gezicht zo op straat, maar kleine kinderen komen besmeurd thuis. Wij vragen uw
vriendelijke medewerking. Alvast bedankt namens de wijkbewoners en wandelaars.
Nieuwsbrief
Wil je de nieuwsbrief ook digitaal ontvangen, wil je dit dan ajb opgeven aan Tim. Je wordt dan
opgenomen in de mailinglijst van mailchimp.
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