Bilthoven, 28 december 2001

Beste leden,
Onlangs hebben wij een gesprek met wethouder Van Heertum en de heer
Vendeville van gemeente De Bilt gehad. Wij hebben onder andere gesproken
over:
• het afsluiten van de Spoorlaan. Het streven is dat de Spoorlaan voor de
zomervakantie 2002 zal worden afgesloten . De gemeente voert in januari
a.s. gesprekken met onder andere Tap en de Mazda-garage. De bewoners
van de wijk zullen rond mei 2002 benaderd worden.
• de bestrating. Op korte termijn zal de gemeente de bestrating waar nodig
repareren. Een begin hiermee is inmiddels gemaakt in de Koppellaan.
• slechte zicht hoek Middellaan/Leijenseweg. De gemeente heeft in januari
een gesprek met de eigenaar van de Opel-garage Van Hugten met
betrekking tot het slechte zicht op de hoek Middellaan/Leijenseweg.
• verkeersoverlast Hak. De gemeente zal de verkeersoverlast die Hak voor de
omwonenden veroorzaakt onderzoeken en vervolgens hierover met ons
contact opnemen.
• herinrichting wijk. De totale herinrichting van onze wijk staat nog niet op de
agenda, maar zal in het voorjaar van 2002 besproken worden. Natuurlijk
zullen wij u informeren zodra wij meer weten.
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Het nieuwe jaar komt eraan en dit betekent dat wij u vriendelijk verzoeken om
de contributie voor het jaar 2002 te betalen. Het betreft 6 euro die u kunt
overmaken op Postgiro 8982811 ten name van Penningmeester Wijkvereniging
Vogelzang, Middellaan 8 te Bilthoven. Wij stellen het op prijs als u uiterlijk eind
januari 2002 betaald heeft.
Inmiddels beschikt de gemeente over een eigen site: WWW.debilt.n1 waar u
eventuele (kleine) klachten kwijt kunt.
Graag willen wij u nogmaals attenderen op het telefoonnummer van de
Klachtenlijn Vliegbasis Soesterberg. Als men geen klachten ontvangt, dan
concludeert men dat bewoners dus geen last hebben van het vliegverkeer.
Vervolgens kan dit weer leiden tot meer vliegverkeer. Het telefoonnummer is
0346-336100 (overdag) en 0346-336911 ('s avonds)
Rest ons nog om u een gelukkig en gezond 2002 te wensen!
Met vriendelijke groet,

Wijnand Mebius
Voorzitter Wijkvereniging Vogelzang
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