Aan de leden van de wijkvereniging
Betreft: visie renovatiecommissie op VO
Bilthoven, 10 januari 2009
Beste leden,
Op 9 januari j.l. is de renovatiecommissie weer bij elkaar geweest om het
voorlopig ontwerp van de renovatie van onze wijk te kunnen bespreken.
Vlak voor de Kerst heeft het bestuur van onze wijkvereniging de
conceptplannen aangereikt gekregen.
Een belangrijke conclusie is dat in het voorlopig ontwerp op zeer veel
punten tegemoet is gekomen aan de wensen van de wijkbewoners. Toch
mist de commissie in de visie van de gemeente op de renovatie de
essentie van het karakter van de wijk: een historisch deel van Bilthoven
met een bouwaccent uit het begin van de 20ste eeuw. In de voorgestelde
plannen wordt die uitstraling niet bekrachtigd.
Ter illustratie:
• De gemeente prefereert betontegels in plaats van karakteristieke
waaltjes. Inderdaad een besparing van ca. € 150.000,• De gemeente verkiest keperverband boven visgraatmotief
• De gemeente verkiest drie kleurstijlen (trottoir: licht grijs; parkeren:
donker grijs; straat: rode betontegels) boven een kleurstelling die
past bij een oude wijk. De wijkvereniging zou het zeer spijtig vinden
als de materiaal en kleurkeuze leidt tot een goedkope, moderne
uitstraling.
Het voorlopig ontwerp bevat nog diverse nader uit te zoeken onderdelen:
•
•
•
•

Bomen-effect rapportage
Verlichtingsplan
Materialisatie paaltjes
Grondwaterpeil

Het ontbreken van deze informatie maakt het geven van een eindoordeel
op dit moment niet gemakkelijk.
In algemene zin valt nog op te merken, dat per laan/straat bezien moet
worden wat de beste oplossing is voor het parkeren. Het VO gaat te
eenzijdig uit van enkelzijdig parkeren.
Daarnaast geeft de commissie in overweging bij de renovatie de
problematiek van de vaak geringe waterdruk op te lossen en de
voorzieningen van glasvezel direct mee te nemen.

Per straat / laan willen wij nog meer gepreciseerd aangeven welke wensen
er leven. Hiervoor is uw inbreng van belang. In de bijlagen bij deze e-mail
treft u de voorlopige plannen aan. Laat uw vertegenwoordiger (zie
onderstaande lijst) weten wat u ervan vindt en wat u concreet nog
opgenomen wilt zien. In de gesprekken met de gemeente kan het bestuur
dat meenemen.
Mocht u meer gedetailleerde vragen hebben, chroom dan niet om ze aan
uw vertegenwoordiger te stellen.
Met hartelijke groet en rekenend op een gerenoveerde wijk Vogelzang in
2009, namens het bestuur van de wijkvereniging Vogelzang
Theo van Munnen
Voorzitter renovatiecommissie
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