
 
 
Bilthoven, 18 februari 2003  
 
 
Beste buurtbewoners, 
 
Onlangs heeft het bestuur van wijkvereniging Vogelzang een gesprek gehad met de wijkagent 
betreffende het vandalisme in onze wijk. Bewoners van de Spoorlaan en Koppellaan hebben 
reeds eerder een briefje van ons ontvangen. 
 
Hoewel het vandalisme zich tot op heden waarschijnlijk beperkt heeft tot de Spoorlaan en 
Koppellaan lijkt het ons verstandig om iedereen te informeren. 
 
Onze wijkagent heet K. Bulut. Hij is werkzaam op het kantoor aan de Leijenseweg. De taak van 
de wijkagent is inmiddels gewijzigd: hij is er niet meer voor om buren-ruzies etc. op te lossen, 
maar om urgente zaken in de wijk aan te pakken.De overlast die jongeren in onze wijk 
veroorzaken is hem bekend. Vaak lopen jongeren nadat ze zijn uitgeweest door onze wijk naar 
huis. Ze zijn luidruchtig en maken dingen kapot. Diverse auto's worden beschadigd: spiegels 
worden afgebroken, antennes gebroken, krassen worden gemaakt en indien mogelijk worden 
auto's verplaatst, gekanteld of zwaar beschadigd. 
 
De wijkagent geeft toe dat de politie te weinig capaciteit heeft om deze jongeren goed in de 
gaten te houden. Een koppel begeleidt de jongeren bij het verlaten van de horeca-
gelegenheden. En dan is nog een duo verantwoordelijk voor het gebied De Bilt, Bilthoven, 
Maartensdijk, Hollandse Rading etc. Het kan gebeuren dat jongeren in onze wijk overgaan tot 
vernielen en dat de politie wordt weggeroepen voor een ongeval in bijv. Maartensdijk. De politie 
vindt het een goed idee als wij als wijkbewoners e.e.a. in de gaten houden op voorwaarde dat 
we zelf geen contact zoeken met de jongeren. Ze zijn vaak aangeschoten en niet meer voor 
rede vatbaar. Dit bracht ons op het idee van de buurtwacht. 
 
Het afgelopen weekend zijn er steeds 2 wijkbewoners geweest die van 02.00 - 03.30 uur in onze 
wijk hebben 'gesurveilleerd'. Op vrijdagavond zijn Els Bonten en Marcel Flipse door de wijk 
gaan lopen. Het was vrijdagavond vrij rustig, ze hebben mogelijk alleen een inbraak aan de 
andere kant van het spoor geconstateerd en de politie gewaarschuwd.



 


