Wijkvereniging Vogelzang

Verslag van de
Algemene
Ledenvergadering,
gehouden op
21 juli 2020

Algemene ledenvergadering van de Wijkvereniging Vogelzang die gehouden werd (in de
open lucht) op het grasveld op de kruising van de Prins Hendriklaan en de Kruislaan in de
wijk Vogelzang.
Aanwezig: het bestuur van de wijkvereniging, plus circa 15 leden.
1) Opening en welkom
De voorzitter, Jeffrey Rundberg, heet iedereen van harte welkom. Vanwege Covid-19 en
de huidige overheidsmaatregelen ten aanzien van de ‘intelligente lock-down heeft de
wijkvereniging gemeend de ALV dit jaar ‘coronaproof’ in de open lucht te organiseren,
waarbij 1,5 meter afstand tot elkaar gehouden kan worden.
2) Goedkeuring notulen ALV 2019
De notulen van de ALV over 2019 zijn vooraf openbaar gemaakt en ter beschikking
gesteld via de website www.wijkvogelang.nl. Ook is ter plaatse een fysiek exemplaar
beschikbaar gesteld. De notulen worden ter plaatse goedgekeurd, waarmee deze zijn
vastgesteld.
3) Secretarieel verslag 2019
Jeffrey Rundberg neemt de activiteiten van (het bestuur van) de wijkvereniging van het
afgelopen jaar door:


Eerste editie Vogelgesprek (10/01):
Het Vogelgesprek is een nieuw initiatief, waarbij een wijkbewoner een lezing geeft
of een discussie leidt over een boeiend onderwerp. Denk hierbij aan een bepaalde
hobby, expertise, interesse, etcetera. De eerste editie was onder leiding van Margot
Janssen en betrof een actieve workshop over hoe een kindertekening te
interpreteren. Het animo was groot en velen hebben positief gereageerd. De
volgende editie wordt georganiseerd door Gerrit Bloothooft en gaat over de
wijkhistorie. Iedereen die zelf een Vogelgesprek wenst te geven, of hier ideeën
voor heeft, kan zich bij de wijkvereniging melden.
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De op 19/03 geplande ALV is om duidelijke (Covid-19) redenen verschoven naar
21/07.
Vogelzang-wandeling (30/03): De Vogelzang-wandeling (voorheen
‘Vogelgesprek’) door de wijk vond plaats onder leiding van Janneke Kimstra, waar
onze dank naar uit gaat. Net als onze dank uitgaat naar Titia en Gerrit die opnieuw
het (corona-proof) ontbijt voor de deelnemers hebben verzorgd.
Onderhoud aan natuurpad/groenstrook (13/04): Het periodieke onderhoud aan de
groenstrook heeft weer plaatsgevonden. Het weer was dit keer helaas wat minder
gunstig. Voor het onderhoud van de groenstrook heeft de wijkvereniging een
snoeischaar aangeschaft.
Paaseieren zoeken (22/04): Voor de kleine kinderen is eieren zoeken
georganiseerd. Voor de grotere kinderen is een fotospeurtocht georganiseerd door
de wijk heen, met foto’s uit onze wijk. Alle kinderen hebben zichtbaar genoten.
Tweede Vogelgesprek (11/06): Els heeft het tweede vogelgesprek georganiseerd
met als thema ‘bijen’. Els houdt zich o.a. bezig met bijen en een bij-vriendelijke
omgeving. Zij is daarnaast ook imker en heeft met al haar kennis en passie veel
kunnen vertellen over bijen, verschillende bijensoorten en hun leefomgeving.
Running Diner (29/06): Het Running Diner was weer een sensatie. Er hebben meer
dan 65 wijkgenoten deelgenomen. Voor de volgende editie kijken we nog aan wat
op dat moment de overheidsmaatregelen met betrekking tot het coronavirus zijn en
of dit dan wel georganiseerd kan/mag worden.
Wijkfeest (31/08): Gelet op de eerder genoemde overheidsmaatregelen is het nog
niet zeker of het wijkfeest dit jaar zal plaatsvinden. Het wijkbestuur zal hier later
nog over communiceren.
Onderhoud groenstrook (2/11): De periodieke onderhoudsbeurt van de groenstrook
heeft weer plaatsgevonden.
St. Maarten (11/11): Het was een leuk doch natte St. Maarten-viering. Na enkele
natte activiteiten achter de rug te hebben was dit echter voor het bestuur aanleiding
om een harmonicatent aan te schaffen. De parasols die we eerder (leenden en)
gebruikten voldeden niet meer. Gelukkig hadden de kinderen geen last van de
regen en hebben zij enorm genoten.
Derde vogelgesprek (10/12): Op 10 december organiseerde Margot Janssen het
derde vogelgesprek. Wijkbewoner Margot Janssen vertelt over wat er te ‘lezen’ is
in kindertekeningen. Naast het interpreteren van tekeningen mocht iedereen ook
twee oefeningen in het samen tekenen doen.
Kerstboom (14/12): De jaarlijkse traditie van het kerstboom optuigen heeft
plaatsgevonden. Gelukkig was het droog onder de nieuwe harmonicatent. Bertine
had creatieve (kerst)versieringen verzorg die de kinderen zelf konden knippen,
lijmen en plakken. Ook mocht de warme chocolademelk en glühwein niet
ontbreken.
12x Koffieochtenden voor de ouderen (maandelijks): de koffieochtenden worden
zeer gewaardeerd door de ouderen. In het jaar 2020 kunnen niet alle
koffieochtenden doorgaan, gelet op corona en de overheidsmaatregelen. We hopen
natuurlijk dat iedereen gezond is en blijft.
7x Nieuwsbrief verzonden, ook digitaal.

Heleen meldt aanvullend dat er op maandag 27 juli 2020 om 10.00 uur levend
ganzenborden wordt georganiseerd. Wie mee wilt doen kan zich bij Heleen André de la
Porte aanmelden.
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4) Financieel jaarverslag 2019
Het financieel jaarverslag 2019 is aan de ALV ter beschikking gesteld en wordt toegelicht
door penningmeester Bert Roke. Ook zijn de uitgaven/ activiteiten waarvoor de bijdrage
van de gemeente benut is aan de gemeente verklaard en verantwoord.
Er wordt kort stilgestaan bij de kosten van de wijk-AED, die onder ‘eenmalig/bijzondere’
lasten is opgenomen. Voor de aanschaf van de AED is gedeeltelijke subsidie ontvangen.
De eerder begrootte kosten zijn € 150,- hoger uitgevallen vanwege de kleurstelling van de
AED van rood naar groen. De installatiekosten komen in de boeken van boekjaar 2020
terug.
Sinds de installatie van de AED in de wijk is deze één keer opgeroepen geweest in
verband met een medische situatie in de nabije omgeving. De AED is uiteindelijk niet
gebruikt.
Na de zomerperiode van 2020 wordt nader gekeken naar een plan om wijkbewoner een
BHV-cursus (tegen gereduceerd tarief) aan te bieden. Hiervoor wordt eventueel
aansluiting gezocht bij bewonersvereniging Noord die ook bezig zijn met AED’s in de
wijk en BHV-cursussen.
Ten aanzien van het financieel jaarverslag 2019 zijn geen verdere vragen of opmerkingen.
Het financieel jaarverslag over het boekjaar 2019 is tijdig door de kascommissie
goedgekeurd en vastgesteld. Zij wordt ontheven van haar taak over 2019.
Mededeling wijziging samenstelling Kascommissie:
Marieke heeft aangegeven haar taak in de Kascommissie over te willen dragen. Margo
Janssen stelt zich ter plaatse beschikbaar en wordt direct benoemd tot nieuw
Kascommissielid.
Bert Roke legt ook zijn functie als Penningmeester naast zich neer. Tim Heere volgt hem
op en wordt benoemd tot nieuwe Penningmeester per financieel boekjaar 2020. De
overdracht zal na de ALV plaatsvinden.
5) Financiële begroting 2020, inclusief contributie
De financiële begroting wordt ter plaatse getoond. Penningmeester Bert Roke geeft een
toelichting.
De begroting voor ‘algemene kosten’ is in 2020 hoger opgenomen. Dit is in verband met
meerdere bestuurswisselingen en incidentele uitgaven die hebben plaatsgevonden. De
aanschaf van de eerder genoemde harmonicatent valt hier ook onder.
De huur van de vergaderzaal en kosten voor de ALV zijn ook hoger begroot. De locatie
waar de afgelopen keren de ALV werd georganiseerd (bij de Boekverkopersbond) is
verkocht. We moeten dus ook zoek naar een andere vergaderruimte en hebben hier in de
begroting vast rekening mee gehouden.
Onder de post ‘eenmalig’ vallen onder andere de installatiekosten van de wijk-AED en
BHV-trainingen.
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De contributie blijft op € 10,- per huishouden begroot. De aanwezigen stemmen hiermee
in.
Goedkeuring financiële begroting 2020
De financiële begroting 2020 wordt goedgekeurd door de ALV. Het bestuur wordt
gedechargeerd.
6) Bestuur
Het bestuur van de wijkvereniging bestaat momenteel uit van 5 leden: Jeffrey Rundberg
(voorzitter), Stacey Vrijhof (secretaris), Bert Roke (penningmeester) Tjeerd Mijnster en
Tim Heere.
Tjeerd Mijnster treedt af als bestuurslid en wordt hartelijk bedankt voor zijn inzet en
bijdrage.
Bert Roke is afgetreden als penningmeester. Hij blijft aan als bestuurslid. Tim Heere
neemt het penningmeesterschap van Bert over.
Bert wordt eveneens hartelijk bedankt voor zijn inzet en bijdrage. We wensen Tim veel
succes in zijn nieuwe rol.
De nieuwe samenstelling van het bestuur is als volgt:
Jeffrey Rundberg (voorzitter), Stacey Vrijhof (secretaris), Tim Heere (penningmeester),
Bert Roke (bestuurslid) en Bertine Klinkenberg (bestuurslid).
Oproep:
Wijkbewoners die zich kandidaat willen stellen als bestuurslid, kunnen zich daarvoor
aanmelden bij een van de bestuursleden of via info@wijkvogelzang.nl. Het is ook
mogelijk om een periode ‘proef’ te draaien.
7) Ontwikkelingen rond onze wijk
1. Voormalig politiebureau
Het terrein is verkocht aan een projectontwikkelaar. De gemeente heeft de intentie
om de volkstuinen mee te nemen in de planontwikkeling. De gemeente heeft
verder een participatieproces opgezet met betroken bewoners.
De huurders van de volkstuinen en andere gegadigden hebben gedemonstreerd
tegen de plannen. Zij willen de volkstuinen op deze locatie behouden. Daarnaast is
men tegen de geplande hoeveelheid bebouwing en de hoogte van de bebouwing.
Er wordt veel politiek bedreven. Behoud van fauna, ontsluiting(smogelijkheden)
en verwachte stijgende wateroverlast bij bestaande huishoudens (met name de
Spoorlaan, Leyenseweg en de rotonde aan het eind van de Leyenseweg) zijn ook
onderwerpen die bij de discussies met de gemeente betrokken worden.
De participatiegroep heeft de wijkvereniging gevraagd of zij een standpunt wilt
innemen. Het bestuur heeft dit verzoek besproken en komt tot de conclusie dit niet
te zullen doen. In een eerdere nieuwsbrief heeft de wijkvereniging hier al een
toelichting op gegeven.
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2. Integraal visie stationsgebied
De provincie Utrecht heeft plannen om het gebied van de Uithof (Utrecht Science
Park) beter te ontsluiten. Dit wilt zij bereiken door de route mede via Bilthoven
anders in te richten dan wel intensiever te gebruiken.
Terloops zijn zij erachter gekomen dat de aanpak integraler dient plaats te vinden.
Hier zijn zij nu mee bezig.
Vanuit de wijkvereniging wordt de vraag ten opzichte van dit plan gesteld waarom
Bilthoven meer grootstedelijk moet zijn. Mensen komen juist voor de rust, het
groen en het dorpse karakter naar Bilthoven toe.
3. Provinciale snelfietsroute
Het plan voor een 7-tal provinciale snelfietsroutes staat momenteel stil in verband
met corona. Het is nog onduidelijk waar de fietsroute komt te liggen en hoe de
infraplannen er uit (gaan) zien. Onderdeel van het plan is wel al de route
Amersfoort-Utrecht, die over de Leyenseweg en Soestdijkseweg-Zuid loopt.
8) Vragen, ideeën en overige zaken om te bespreken
1. De Koninklijke Boekenbond is verkocht. Er gaat een jong gezin wonen en er komt
een bed and breakfast. Het pand wordt kadastraal opgesplitst. Vanuit de wijk zijn
er bewoners die tegen de omzetting van het bestemmingsplan van zakelijk naar
bewoning, de opsplitsing en de komst van de B&B zijn. Dit mede omdat zij bang
zijn voor precedentwerking van andere wijk-karakteristieke gebouwen die door
dergelijke activiteiten aan het geliefde wijkbeeld verloren dreigen te gaan.
2. De Prins: De nieuwe eigenaren hebben een e-mail naar het wijkbestuur gestuurd.
De bewoners gaan verduurzamen en het pand opknappen.
3. Pot verf gevallen op de openbare weg. Dit is reeds gemeld en opgeruimd. De
laatste verfvlekken dienen weg te slijten.
4. Vliegverkeer: Er is norm veel vliegverkeer boven de wijk van zowel vliegtuigen
als helikopters. Ook vliegen zij relatief laag boven de grond. Dit lijkt de
aanvliegroute voor Schiphol te zijn. Gevraagd wordt om dit te melden bij de
gemeente. Jeffrey zal dit oppakken.
5. Eenrichtingsverkeer Prins-Hendriklaan richting Leyenseweg: Gevraagd wordt of
dit gedeelte van de straat één richtingsverkeer kan worden. De straat wordt druk
bereden en de bewoners wensen de drukte te beperken. Nadeel is dat de huidige
berijding van de Spoorlaan dan nog zwaarder belast wordt dan het al is.
Jeffrey geeft aan dat er overleg is met de gemeente over de verkeerscirculatie in de
wijk. De afspraak met de gemeente voor een fysieke ‘tour’ door de wijk ging
echter niet door. Een nieuwe afspraak wordt nog gemaakt.
9) Afsluiting en borrel
De vergadering wordt afgesloten. De voorzitter nodigt iedereen uit voor een hapje en
drankje.
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