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Beste mede-wijkbewoners,
Na koude natte dagen, verlangen we natuurlijk allemaal naar een mooie zomer. Die
wensen we jullie van harte toe, en we hopen daarna iedereen weer te zien op ons
wijkfeest op zaterdag 31 augustus. We kunnen bijpraten en van onze traditionele
wijkmaaltijd genieten. De gemeente heeft weer subsidie toegezegd voor het
springkussen, tafels en stoelen!
Daarnaast willen we graag aandacht vragen voor het groen in de wijk. In april zijn veel
boomspiegels beplant, en dankzij het natte weer doen de plantjes het meestal goed als
ze niet overreden worden. Maar in droge tijden zou extra water geen kwaad kunnen. Als
dat komt: doe er dan eens een gieter water bij (adopteer je eigen laanboom!).
Daarnaast zijn de heggen weer stevig uitgelopen. Er is al flink geknipt, maar nog niet
overal, en controleer weer even of de stoepdoorgang in breedte en hoogte in orde is.
In juni hebben een aantal bewoners meegedaan met de schouw van het groen
(gemeentelijk project Groen in Beeld). De vraag is welk niveau van openbaar
groenonderhoud we acceptabel vinden, en welk onderhoud prioriteit heeft (in tijden van
bezuiniging). Heel veel had de schouw niet om het lijf, maar begin juli komt er nog een
workshop.
De spoortunnel voor de Soestdijkseweg vordert gestaag. In oktober moeten de auto’s
erdoor kunnen, terwijl fietsers vanuit onze wijk over de tunnel naar het station en het
centrum kunnen komen: die fietsbrug ligt er nu.
Ten slotte kom je op weg naar de Uithof op de fiets in Kloosterpark in De Bilt nu ook
historische panelen tegen. De bewoners waren door de onze geïnspireerd en hebben het
idee en de opmaak overgenomen. Wij zijn de oudste wijk van Bilthoven, maar het
Kloosterpark heeft bijna 900 jaar oude resten van het Vrouwenklooster in de bodem
liggen.
Een fijne zomer gewenst!
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