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Beste mede-wijkbewoners,
in dit eindejaarsbericht kijken we weer even terug op het afgelopen jaar, maar vooral
vooruit van wat er allemaal staat te gebeuren. Want onze oude, eerbiedwaardige wijk
met veel honderdjarigen (huizen), zal de komende tijd als een hopelijk stille oase te
midden van veel bouwactiviteiten liggen. En die zullen het volgend jaar echt van start
gaan.
Soestdijksewegtunnel
Het volgend jaar gaat er echt met de bouw van de spoortunnel worden begonnen. Het
hele terrein tussen Spoorlaan, Emmaplein en de spoorlijn zal in een bouwplaats
veranderen. Behalve de bomenkap die deze winter zal gebeuren, zal het effect zijn dat
de Spoorlaan definitief wordt afgesloten. Eindelijk. Al meer dan een jaar geleden werd
daar een verkeersbesluit over genomen, maar door een volkomen gebrek aan daadkracht
bij de gemeente is het nog steeds niet zo ver. Maar dankzij het tunnelproject moet het er
een keer van komen, dat kan niet anders.
Leijensewegtunnel
Zodra de Soestdijkseweg tunnel klaar is, rond 2014, zal begonnen worden met de
Leijensewegtunnel. Wethouder Ditewig heeft er voldoende geld voor bij elkaar, maar de
gemeente zal zelf de omliggende infrastructuur nog moeten betalen. De rotonde van
Leijenseweg en Tweede Brandeburgerweg zal er zeer waarschijnlijk ook komen, maar
zonder sloop van huizen aan de Leijenseweg 32-34-36. We zijn zeer alert hoe dat
opgelost gaat worden – en gelukkig is de gemeente daar goed van doordrongen. Tijdens
die tunnelwerkzaamheden zal er overigens geen vervangende overweg komen: De Leijen
zal dan per auto alleen via de Jan Steenlaan bereikbaar zijn.
Wijkrenovatie
We kunnen al weer meer dan een jaar genieten van onze mooie vernieuwde wijk. Maar
er blijven pijnpunten, ook al is er gaandeweg nog wel wat gebeurd dit jaar. Het
belangrijkste probleem zijn de uitritten naar de Leijenseweg. Die van de Prins
Hendriklaan is inmiddels hersteld, maar bij de Spoorlaan rammelen de tegels nog, en
vormen zeker voor fietsers gevaarlijke obstakels. We willen daar eenzelfde oplossing.
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Groenstrook langs de Spoorlaan
Ook het komend jaar gaan we de groenstrook verder opknappen. De komende maanden
wordt ook daar flink gekapt, deels om voor het spoor gevaarlijke bomen te verwijderen,
deels om een evenwichtig bomenbestand te krijgen na jaren achterstallig onderhoud. Het
wordt een tijdje wat kaler, maar er komt licht en ruimte om laag eikenhout, struiken en
planten groeikansen te geven. Goed dat we afgelopen jaar veel klimop hebben geplant
die al aardig de geluidswal begint te bedekken.
Historische panelen
De zes historische panelen zijn klaar en de palen zijn recent geplaatst, precies op de plek
waar de foto op een oude ansicht is genomen. Het monteren van de panelen en de
feestelijk onthulling ervan zal plaatsvinden op
zaterdag 28 januari 2012, om 16.00 uur
We beginnen bij het paneel op het grasveld van de Kruislaan en de Prins Hendriklaan.
Iedereen is van harte uitgenodigd om daar bij te zijn! We zorgen voor een hapje en een
drankje.
Buurtbehoud
We zijn erg blij wanneer nieuwe bewoners van onze wijk hun nieuwe, oude huis met
liefde en zorg renoveren. Dat is onder andere gebeurd met villa Devia aan de Prins
Hendriklaan en ook met Koppellaan 5. Vooral het laatste huis liep groot gevaar gesloopt
te worden, maar daar is niet voor gekozen. De wijk wordt er alleen maar mooier van!
Historisch-cultureel erfgoed
Onze wijk is erkend als historisch-cultureel erfgoed van de gemeente in een eerste
selectie van 50 objecten. Daar zijn we trots op en blij mee. Ondanks een goed
bestemmingsplan, dat verdichting niet toelaat, en deze aanwijzing als erfgoed is het
echter nog steeds mogelijk oude panden te slopen en een nieuw huis op een kavel te
zetten. Er zijn maar een paar gemeentelijke monumenten in de wijk waarbij dat echt niet
mag. We zijn van plan een eigen wijkbeschrijving te maken waarin we, in overleg met de
wijkbewoners, aangeven wat we echt heel graag willen behouden.
We hebben als bestuur van de wijkvereniging dus weer genoeg te doen het komende
jaar, en dat doen we met plezier. Samen wonen en leven in een mooie wijk; daar
genieten we allemaal van, en dat willen we graag zo houden.
Wij wensen u prettige Kerstdagen en een gezond en voorspoedig 2012.
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Kijk op onze website www.wijkvogelzang.nl voor het laatste nieuws.
Wanneer u een aantal weken geleden geen emailbericht over een wijkkerstboom hebt
ontvangen dan missen we uw emailadres. Als u wilt: geef uw emailadres door aan
info@wijkvogelzang.nl
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
penningmeester, Koos Verhoeff, Prins Hendriklaan 67.
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