
 

Nieuwsbrief Wijkvereniging Vogelzang  

 
 

Algemene Leden Vergadering 
 
Alternatief voor wijkfeest 
 
Gemeentelijke ontwikkelingen 
 
Facebook voor de wijk? 
 

 
Beste mede-wijkbewoners, 
 
Door de corona-maatregelen konden al onze activiteiten in het eerste half jaar helaas 
niet doorgaan: de ALV, de vogelzangwandeling, paaseieren zoeken, vogelgesprek(ken), 
koffieochtenden voor de ouderen en het running diner. Per 1 juli zijn de regels verder 
versoepeld waardoor er wel weer wat meer mogelijk is. Hierom hebben wij binnen het 
bestuur uitgebreid gesproken of we ons jaarlijks wijkfeest door kunnen laten gaan. En we 
zijn tot de conclusie gekomen dat wij het nu toch nog niet verstandig vinden om het door 
te laten gaan. Het doel van het wijkfeest is om elkaar te ontmoeten, te spreken en de 
banden aan te halen. Afstand houden met 1,5 meter van elkaar in grotere groepen in de 
buitenlucht blijkt erg moeilijk bij evenementen en bijeenkomsten. Bij ons wijkfeest 
hadden we de afgelopen jaren zo’n 80 volwassen en 40 tot 50 kinderen. En dat vinden 
wij een te groot risico. We vinden het ook verschrikkelijk jammer, maar we zullen het 
wijkfeest een jaar overslaan. 
 
We willen de afsluiting van de vakantie en de start van een nieuw schooljaar toch niet 
helemaal ongemerkt laten passeren. We zullen zondag 30 augustus van 17:00-18:00 uur 
een ijskar laten rondgaan door de wijk met ijs voor iedereen onder begeleiding van 
oudhollandse muziek. Zij zullen in elke straat op één of meerdere plaatsen stilstaan om 
eenieder de kans te geven een ijsje te halen. En dat is een mooi moment om enkele 
straat-/wijkgenoten, op afstand, toch even te ontmoeten. 
 
Zoals aangekondigd per mail en op de website, nodigen wij allen uit voor de Algemene 
Ledenvergadering op dinsdag 21 juli 2020 om 20:00 uur. De ALV stond oorspronkelijk 
eind maart gepland, maar door de corona-crisis hebben we deze toen uitgesteld. Sinds 1 
juli zijn de regels versoepeld en dit geeft ons de mogelijkheid nog voor de zomervakantie 
bijeen te komen met inachtneming van diverse maatregelen. Deze zijn in ieder geval: 
1,5m afstand, reservering en gezondheidscheck is vereist, en tot een maximum van 250 
personen. 
 
Wij zullen de ALV in de buitenlucht houden zodat er doorstroming is van mensen met 
beperkt onderling contact. Wij gaan dit doen op het veldje Prins Hendriklaan – Kruislaan 
(bij slecht weer zullen we tijdig een passend alternatief verzorgen). Wij vragen eenieder 
zich aan te melden via mail bij jeffrey.rundberg@gmail.com. En als je komt, dan vragen 
we je eigen (klap)stoel mee te nemen. Voor degene die dit niet zelf heeft of niet kan 
meenemen, laat even weten want dan zorgen wij dat er één schoongemaakt voor je 
klaar staat. We willen natuurlijk net als andere jaren gastvrij zijn en zorgen voor een 
drankje tijdens en/of na de ALV, mits de richtlijnen van het RIVM ons dit toelaat. 
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Op de agenda van de ALV staan de notulen van de vorige ALV, de financiën en het 
secretarieel jaarverslag. Wij verwijzen naar onze website voor deze documenten. De 
bestuurssamenstelling is gewijzigd: Tjeerd Mijnster heeft het bestuur verlaten en Bertine 
Klinkenberg is toegetreden. De nieuwe bestuurssamenstelling dient nog wel formeel 
bekrachtigd te worden. 
 
Gemeente De Bilt: Ontwikkeling voormalig politiebureau 
Er loopt een participatietraject waarin de gemeente en de ontwikkelaar in open gesprek 
proberen met direct omwonenden van de Leijen, Vogelzang en 2de Brandenburgerweg tot 
een integraal plan te komen voor het terrein van het voormalig politiebureau en de 
volkstuinen. Alle gespreksverslagen en andere informatie is beschikbaar op de website 
www.leyenseweg.info. Verder is er een app groep waarin alle belanghebbende en/of 
geïnteresseerde bewoners op de hoogte gehouden worden door de omwonenden uit de 
participatiegroep. Als je hier interesse in hebt, neem dan contact op met Esther Strijbos 
van Spoorlaan 39 (estherstrijbos@me.com). 
   
Gemeente De Bilt: visie spoorzonegebied 
Een afvaardiging van het bestuur heeft 1 juli gesproken met een extern adviesbureau die 
door de gemeente is ingezet t.b.v. het ontwikkelen van een visie voor het stationsgebied. 
Met het opstellen van een visie wil de gemeente integraal in beeld brengen hoe het 
stationsgebied zich in de toekomst zou moeten ontwikkelen en hoe de bewoners en 
ondernemers daarvan zo goed mogelijk profiteren. Wijk Vogelzang grenst hier direct aan 
en dus zijn wij ook benaderd. Tim Heere en Jeffrey Rundberg zijn geïnterviewd; neem 
gerust met één van hen contact op als je meer informatie wenst. 
 
Wijk Vogelzang en facebook 
Wij vragen ons al een tijdje af of er interesse en of ruimte is om naast de zeer 
informatieve website van onze wijk, ook een social media kanaal te hebben, zoals 
facebook. Wij hebben hier diverse oproepen voor gedaan, met maar weinig respons. Nu 
heeft Marieke van Kruislaan 17 zich spontaan gemeld, die graag met een ander 
enthousiaste wijkbewoner wilt bekijken of en hoe een facebook pagina kan worden 
opgezet en wat het aan tijd kost om te beheren. Wie wil dit samen met Marieke 
oppakken? Laat het ons weten via jeffrey.rundberg@gmail.com en we brengen jullie met 
elkaar in contact. 
 
De wijk in het nieuws 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwsbrief 
Wil je de nieuwsbrief ook digitaal ontvangen, wil je dit dan alsjeblieft opgeven aan 
timheere@hotmail.com Je wordt dan opgenomen in de mailinglijst. 

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

De Vierklank 

Biltsche Courant 
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