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Beste mede-wijkbewoners, 
 
Helaas zijn er recentelijk weer aanvullende corona-maatregelen afgekondigd. Leek het na de 
zomer even iets beter te gaan, inmiddels zijn de aantallen besmettingen weer hoog. De 
nieuwe maatregelen maken het onmogelijk voor ons om op dit moment activiteiten te 
organiseren. We mogen inmiddels formeel nog maar 2 mensen thuis ontvangen en buiten 
mogen we ook met niet meer dan 2 mensen groeperen, kinderen jonger dan 12 jaar 
uitgezonderd. Dat betekent dat wij als wijkvereniging nog maar heel weinig kunnen oppakken 
van ons traditionele programma. 
 
Hierom kunnen we niet anders dan besluiten dat St. Maarten helaas NIET door kan gaan op 
de manier zoals we gewend zijn. Dus geen verzamelplek met snoep en warme chocomel voor 
de kids en glühwein voor de ouders. Om het niet helemaal voorbij te laten gaan, zouden we 
het wel leuk vinden als we foto’s ontvangen van kinderen uit de wijk met hun lampion, 
zelfgemaakt of anderszins. Dus stuur een foto van jezelf met lampion aan 
info@wijkverenigingvogelzang.nl en alle inzenders krijgen een zakje met snoep. We zullen op 
de website een collage maken van alle inzendingen. En voor degenen die het geen probleem 
vinden om kinderen aan de deur te krijgen, geef het aan met een lichtje. En ouders die de 
lopende kinderen gaan begeleiden, neem alle richtlijnen qua aantal en social distance in acht. 
 
Hulp? 
Deze nieuwe golf van het virus verspreidt zich snel. We kunnen zelf besmet raken of we 
moeten in quarantaine gaan omdat we in contact zijn geweest met iemand die positief is 
getest. In al deze gevallen kan het zijn dat er hulp nodig is voor boodschappen of een andere 
soort hulp. Vandaar deze oproep aan alle ouderen of andere hulpbehoevenden in de wijk om 
te laten weten als zij dit soort hulp wensen. Dit kan bij Heleen of bij Jeffrey. 
 
Algemene Ledenvergadering 
Door de 1ste lock-down, hebben we pas op 21 juli onze ALV gehad, in een wel heel bijzondere 
setting. Namelijk in de buitenlucht op het veldje Prins Hendriklaan–Kruislaan. In een 
aangename sfeer hebben we een ALV gehad waarin we alle noodzakelijke zaken hebben 
behandeld, zie ook onze website. 

 
 
 



Onderhoud groenstrook : zaterdag 14 november 
Zaterdag 14 november willen we onderhoud aan het natuurpad uitvoeren om deze winterklaar 
te maken. Het is buiten en we kunnen met gemak grote afstand houden en dus past dit nog 
wel binnen de richtlijnen. Helaas voorzien wij nu geen koffie met koekjes om geen 
bijeenkomst van meerdere personen te stimuleren. Het zou fijn zijn als er veel mensen 
meehelpen, vanaf 11:00 tot ongeveer 12:30/13:00 uur bij de ingang naast Spoorlaan 9-11. 
 
Kerstsfeer in de wijk zonder kerstboom 
De gemeente heeft besloten geen kerstbomen meer beschikbaar te stellen voor de wijken 
vanwege de (te hoge) kosten van deze actie. We zijn aan het onderzoeken of we zelf een 
boom kunnen aanschaffen. Ook zijn we in gesprek met de gemeente over een vaste boom, 
maar deze kan pas in het voorjaar worden geplaatst. Wij hebben wel het idee en de wens om 
kerst niet volledig voorbij te laten gaan, maar we staan open voor alle ideeën en alternatieven 
om onze wijk toch een kerstsfeer mee te geven. Neem contact op met één van ons als je een 
leuke suggestie hebt. 
 
Gemeente De Bilt: Ontwikkeling voormalig politiebureau 
Jullie zijn recentelijk op de hoogte gebracht van de ontwikkeling van het terrein van het 
voormalig politiebureau via een brief van het adviesteam. Op 26 oktober is een 3de overleg 
geweest waarin twee mogelijke modellen zijn gepresenteerd die voldoen aan de 
uitgangspunten van de gemeente en de woningstichting en die financieel haalbaar worden 
geacht door de ontwikkelaar. De omwonenden beraden zich op antwoord omdat zij (nog) niet 
overtuigd zijn dat ook aan hun uitgangspunten voldoende gehoor is gegeven. De presentatie 
van beide modellen is te zien op www.leyenseweg.info. 
   
Gemeente De Bilt: visie spoorzonegebied 
In de zomer heeft een eerste inventarisatie plaatsgevonden rondom visievorming van het 
stationsgebied. Uit al deze gesprekken (met NS, ProRail, provincie, ontwikkelaar De Timpe, 
wijk-, bewoners- en ondernemersverenigingen) is de urgentie naar voren gekomen om een 
visie op het stationsgebied te vormen, maar alleen wanneer ook het proces daartoe grondig 
wordt aangepakt. Het voorstel van de adviseurs om het project te intensiveren, ligt bij de 
gemeente. Zij beraadt zich hier nu over en verwacht medio november hierop terug te komen. 
 
Ontwikkeling De Timpe 
Een afvaardiging van het bestuur heeft gesproken met initiatiefnemers over de ontwikkeling 
van De Timpe. Er is reeds besluit over de mogelijkheden qua bouwvolume en -hoogte voor 
het terrein van De Timpe inclusief Flexcentraal en Difrax. De ontwikkelaar wenst echter ook 
de Kooy-locatie erbij te betrekken maar verwacht weerstand. Om deze reden geeft zij de 
voorkeur aan een samenwerking met betrokken partijen om te zien of er een 
gemeenschappelijk plan kan komen. Hiervoor is onze wijkvereniging ook uitgenodigd. 
 
Wijk overstijgende speelplekken in de gemeente 
Samen met bewoners, ondernemers en organisaties wenst de gemeente vier locaties 
speelplekken aan te wijzen, verdeeld over de gemeente (twee in Bilthoven, een in De Bilt en 
een in Maartensdijk). Om input op te halen is  hiervoor een flitspeiling opgezet 
https://www.debilt.nl/nieuwsoverzicht/flitspeiling-op-welke-locaties-moeten-de-
wijkoverstijgende-speelplekken-komen. Wij raden eenieder aan zijn/haar mening te geven. 
 
Oproep voor bestuur 
Komende ALV neemt Bert Roke na 3 jaar afscheid als bestuurslid. Hij is nu penningmeester 
en zal deze taken in het nieuwe jaar overdragen aan Tim Heere. Wij zoeken dus naar een 
vervanging van hem en uitbreiding van het bestuur. Wie lijkt het leuke en interessant om een 
actieve bijdrage te leveren aan de wijk als bestuurslid. Of kom gewoon een keer bij een 
vergadering om te zien of het wat voor je is. Neem dan alsjeblieft contact op met één van de 
bestuursleden of op info@wijkverenigingvogelzang.nl.  
 
Nieuwsbrief 
Wil je de nieuwsbrief ook digitaal ontvangen, wil je dit dan alsjeblieft opgeven aan Tim Heere. 
Je wordt dan opgenomen in de mailinglijst. 

 
Het bestuur van Wijkvereniging Vogelzang 
Jeffrey Rundberg, Bert Roke, Stacey Vrijhof, Tim Heere, Bertine Klinkenberg 


