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Beste mede-wijkbewoners, 
 
Er is weer veel te melden.  
 
Algemene Ledenvergadering 
Op maandagavond 14 maart is om 20.00 uur onze algemene ledenvergadering in het 
zaaltje naast de Zuiderkapel aan de Boslaan. We nodigen iedereen graag uit om daar 
aanwezig te zijn. Naast de jaarlijkse verantwoording hebben we dit keer wijkagent Floris 
Moons uitgenodigd om te vertellen over veiligheid. Zeker met de recente zorg om 
inbraken is dat een actueel thema. Ook zullen we de mogelijkheid van een wijk-app 
bespreken.  
 
Reina Everaars gaat het bestuur verlaten en met het oog op bestuurscontinuïteit in de 
toekomst zoeken we dit jaar twee nieuwe bestuursleden. Wilt u meehelpen om onze 
mooie wijk zo te houden en aktiviteiten te organiseren voor jong en oud, neem dan 
contact op met een bestuurslid.    
 
Het afgelopen jaar zijn alle inmiddels traditionele activiteiten weer met succes gehouden 
en zelfs uitgebreid met het running dinner. De intrede van de das in de wijk blijft echter 
wellicht tot de afgelopen herfst beperkt. Alle gebeurtenissen zijn te volgen in de 
nieuwsbrieven en op de website, die samen het secretarieel jaarverslag vormen.  
 
De Prins 
In onze wijk is aan de Prins Hendriklaan 91 het pand ‘De Prins’ gevestigd. Dit pand  is al 
vele jaren een begeleid wonen locatie voor maximaal 10 jongeren en jongvolwassenen. 
Tot nu toe woonden hier jongeren in de laatste fase op weg naar zelfstandigheid. Een 
aantal omwonenden heeft de afgelopen jaren met regelmaat overlast ervaren van de 
bewoners van ‘De Prins’. 
Lijn5, de jeugdzorgorganisatie waar ‘De Prins’ onder valt, heeft recent besloten tot een 
beleidswijziging. In verband met het opheffen van de locatie van Lijn5 in Maartensdijk, 
zullen in De Prins per 1 maart a.s. jongeren worden geplaatst die vanwege complex 
probleemgedrag intensievere begeleiding nodig hebben. Wij vrezen dat het pand daar, 
mede gezien de locatie, niet geschikt voor is.  
Op 23 februari jl. heeft op initiatief vanuit de wijk een gesprek plaats gehad met 
wethouder Anne Brommersma en een vertegenwoordiging van Lijn5. Hierbij waren vanuit 
onze wijk aanwezig: de naaste buren Wijnand Mebius, Christoph Buter, Frits Rebel en 
voor de wijkvereniging Heleen André de la Porte. Dit gesprek heeft onze zorgen niet 
kunnen wegnemen. Het bestuur van de wijkvereniging is van mening dat de kans op 
overlast in de wijk door deze wijziging aanzienlijk toeneemt. Bovendien is het leveren 
van dergelijke begeleiding en zorg vanuit ‘De Prins’ in strijd met het gemeentelijke 
bestemmingsplan. 
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Wij hebben het bestuur van Lijn5 schriftelijk verzocht om de voorgestelde 
beleidswijziging niet door te voeren. Op 3 maart a.s. vindt een vervolggesprek met de 
wethouder en Lijn5 plaats. Actuele informatie zullen we op de website van de vereniging 
geven. Als u meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met Heleen André de la Porte 
(Kruislaan 7, tel 0615073324) of Frits Rebel (Kruislaan 13, tel 0653467704). Op de 
Algemene Ledenvergadering van 14 maart zal ‘De Prins’ een gesprekspunt zijn. 
 
Enquête spooroverlast 

De afgelopen maand hebben 48 bewoners de 
enquête over spooroverlast ingevuld. Kort 
samengevat zijn er 18 meldingen van schade 
(scheuren in muren), met daarboven nog 
meldingen van geluids- en trillingsoverlast, 
vooral van goederentreinen. Er kwamen ook 
verschillende suggesties binnen over de 
oorzaak van een hindertoename gedurende 
de laatste jaren. Een uitgebreidere 
rapportage komt op de website. Deze zal de 
basis zijn voor een gesprek met ProRail. De 
kaart hiernaast toont de huizen die schade 
(zwart), danwel hinder (donkergrijs) 
meldden.  
 
 

 
Gluren bij de Buren 
Op 19 en 20 maart vindt weer Gluren bij de Buren plaats, waarbij huizen in de gemeente 
voor iedereen de deuren openen om te genieten van muziek terwijl ook kunst te 
bewonderen is. In onze wijk doen op zondag 20 maart Koppellaan 2 en Spoorlaan 21 mee. 
De voorstellingen zijn om 13.00, 14.30 en om 16.00 uur. In Koppellaan 2 zingt de 
Ethiopische Angatu Feyissa Blacha zelf gecomponeerde liederen en toont onze wijkgenote 
Esther van Keulen haar keramiek. In Spoorlaan 21 zingt Jorien Abbing over onderwerpen 
die je raken en zijn van wijkgenote Els Bonten fotografisch werk en beelden te 
bewonderen. Na afloop van het laatste optreden kan in Koppellaan 2 nog gezellig een 
drankje worden gedronken. Loop even binnen! 

Pasen 
Het paasfeest valt dit jaar vroeg. We gaan op Tweede Paasdag maandag 28 maart weer 
paaseieren verstoppen voor de kinderen. Om 11 uur staan we met een kraam met 
limonade en koffie klaar op het grasveld van de Prins Hendriklaan/Kruislaan. Elk 
gevonden ei levert een chocolade exemplaar op. Zoeken maar. 
 
Koffie voor ouderen 
De komende koffie bijeenkomsten voor ouderen zijn op vrijdag 18 maart, maandag 18 
april en dinsdag 17 mei. Om 10 uur in de theetuin van Spoorlaan 11.  Aarzel niet en kom 
langs! Wel graag even aanmelden bij Henny (030-2292056). 
 
Contributie 
Ten slotte een verzoek aan onze leden om de jaarcontributie aan de vereniging te 
voldoen, als dat nog niet is gedaan. Dat kan door overmaken van 10 euro op 
rekeningnummer NL48 INGB 0008982811 ten gunste van Wijkvereniging Vogelzang in 
Bilthoven. Het is een aanrader om hier een jaarlijkse automatische overschrijving van te 
maken (per 1 januari bijvoorbeeld). 

Het bestuur van Wijkvereniging Vogelzang 
Gerrit Bloothooft (voorzitter), Heleen André de la Porte, Jeffrey Rundberg 
(penningmeester), Reina Everaars-Katerberg, Maaico Maarsen 

Kijk op www.wijkvogelzang.nl voor verdere informatie en het laatste nieuws.  


