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Beste mede-wijkbewoners,
aan het begin van het jaar hebben we meestal onze reglementaire jaarvergadering. Nu
de renovatie goed op gang is gekomen, lijkt ons dat zeker ook een goed moment om de
balans op te maken en vooruit te kijken. Graag nodigen we jullie op
1 april 2010 (geen grap!) om 20.00 uur in de Muziekschool, Kwinkelier
De vergadering is voor iedereen toegankelijk, maar alleen leden van de vereniging
hebben stemrecht. Dus ook niet-leden zijn van harte welkom.
De agenda luidt:
1. Opening en welkom
2. Notulen vergadering 29 juni 2009
Staan op de website en zijn in de zaal beschikbaar.
3. Secretarieel en financieel jaarverslag 2009
Het beknopt secretariaal jaarverslag volgt hieronder. Het financieel jaarverslag zal in
de zaal beschikbaar zijn.
4. Bestuurssamenstelling
Els Bonten is al sinds 2001 lid van het bestuur, en is niet meer herkiesbaar. Tjeerd
Mijnster heeft zich helaas teruggetrokken als secretaris. We hopen een nieuw
bestuurslid te kunnen kandideren.
5. Wijkrenovatie
De wegen liggen open, er wordt aan riolen gewerkt, de straatverlichting is een week
uit geweest in de Spoorlaan, kortom we hebben overlast. Als er nog vragen zijn over
bijvoorbeeld de toegankelijkheid tijdens de werkzaamheden, de communicatie, het
straatprofiel, overhangend groen, verlichting, of wat dan ook, Bart van Malsen van de
gemeente zal aanwezig zijn om vragen te beantwoorden. Ook zullen de detailkaarten
van de renovatie ter inzage liggen (maar de uitvoering ligt vast).
6. Groenstrook Spoorlaan
De groenstrook langs de Spoorlaan is eigendom van NS Vastgoed. We zijn in overleg
met hen en de gemeenten om te kijken of het mogelijk is het hek te verwijderen. Als
dat lukt dat moeten er afspraken komen over het onderhoud van de strook. De
Wijkvereniging, dat wil zeggen wij met zijn allen, zou daaraan kunnen bijdragen.
Maar eerst willen we de mening van de bewoners daarover polsen.
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7. Ontwikkelingen spoortunnels
Het is de verwachting dat voorbereidende werkzaamheden aan de spoortunnel voor
de Soestdijkseweg dit najaar zullen starten. Wat betekent dat voor de bereikbaarheid
voor fietsers en voetgangers? Op langere termijn komt er een spoortunnel voor de
Leijenseweg. Daarnaast is onze aandacht gericht op de mogelijke ontsluiting van de
Anne Frankweg via het huidige volkstuincomplex.
8. Festiviteiten
Als de renovatie een feit is, en dat zal met de vertraging van de winterstop wel in het
najaar worden, willen we dat niet ongemerkt voorbij laten gaan. We kunnen nu alvast
brainstormen hoe we dat mooie feit gaan vieren. Jullie ideeën zijn zeer welkom – en
de bereidwilligheid om daaraan mee te werken natuurlijk ook.
9. Rondvraag
We hopen jullie in groten getale te zien!
Tot dan, met vriendelijke groet,
Het bestuur van Wijkvereniging Vogelzang
Gerrit Bloothooft (voorzitter)
Koos Verhoeff (penningmeester)
Reina Everaars-Katerberg
John van Deemter
Els Bonten
Kijk op onze website www.wijkvogelzang.nl voor het laatste nieuws.
En als u het nog niet bent: word lid! Het formulier kunt u downloaden vanaf de website.
Het lidmaatschap kost 10 euro per jaar. Ook kunt u contact opnemen met de voorzitter,
Gerrit Bloothooft, Koppellaan 2.
Jaarverslag Wijkvereniging Vogelzang 2009
Het jaar 2009 werd gedomineerd door drie grote onderwerpen.
* Het eerste is de wijkrenovatie waarvoor het bestuur in februari op voorstel van de
renovatiecommissie een commentaar indiende op het voorontwerp. Op 23 april is er door
de gemeente een goed bezochte informatieavond georganiseerd waarna uiteindelijk voor
de zomer het definitieve bestek klaar was. Na de aanbesteding in het najaar, die gegund
werd aan de aannemerscombinatie Agterberg, Meijerink en Scherrenberg, was het
wachten op de echte start die uiteindelijk in februari 2010 zou beginnen.
* Ten tweede heeft het nieuwe bestemmingsplan Bilthoven-Zuid veel aandacht gevraagd.
Het bestuur heeft daarover een eerste reactie en later een zienswijze ingediend op advies
van een voorbereidingscommissie. Het overleg met de gemeente is uitstekend verlopen,
en uiteindelijk zijn we erg tevreden met het resultaat (dat op 28 januari 2010 door de
gemeenteraad is goedgekeurd).
* Ten derde hebben de juridische procedures rond Spoorlaan 48 veel aandacht gevraagd.
Alhoewel erkend wordt dat het rechter huis te dicht bij de erfgrens met Koppellaan 1
staat, heeft dat uiteindelijk geen gevolgen. Ook tegen de verdichtingsplannen voor
Spoorlaan 24 is tevergeefs te hoop gelopen. Onder het nieuwe bestemmingsplan zal dit
alles niet meer mogelijk zijn.
Op de algemene ledenvergadering van 29 juni is een nieuw bestuur aangetreden:
voorzitter Marcel Flipse en penningmeester Helen van Bekhoven traden af en de nieuwe
voorzitter Gerrit Bloothooft, secretaris Tjeerd Mijnster, penningmeester Koos Verhoeff, en
Reina Everaars-Katerberg vormen samen met de zittende leden Els Bonten en John van
Deemter het nieuwe team.
Op 29 augustus tenslotte, de 9e verjaardag van de vereniging, werd een geslaagde Dutch
party georganiseerd op het pleintje. [zie de website voor meer details en de
documenten].
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