Bilthoven, 3 mei 2002
Beste leden,
Op zaterdag 23 maart jl. heeft het bestuur van wijkvereniging Vogelzang gesproken met circa 25
bewoners van onze wijk. Doel van deze plenaire vergadering was om te peilen of men nog steeds
positief staat ten opzichte van het eventuele afsluiten van de Spoorlaan. Uit dit overleg is gebleken
dat het merendeel van de bewoners nog steeds voorstander is van afsluiting. Met de bedrijven en
bewoners van appartementen aan de Wissellaan moet nog een goede afstemming plaatsvinden.
Naar aanleiding van deze uitkomst hebben wij ons contact met de gemeente weer opgepakt en op
18 april jl. hebben wij een gesprek gehad met de heer Vendeville van gemeente De Bilt over onze
wijk. Graag willen wij u informeren over de voortgang.
Eventuele afsluiting Spoorlaan
De gemeente zal vanaf 13 mei a.s. gedurende 2 weken de verkeersintensiteit in onze wijk meten.
Zij doet dit door middel van draden op de rijweg op 5 punten in onze wijk. Medio juni a.s. zullen
wij vervolgens gezamenlijk deze gegevens evalueren en de uitkomst door middel van een brief
kenbaar maken aan u.
Mocht uit deze gegevens blijken dat afsluiting van de Spoorlaan nog steeds wenselijk is, dan zal er
gedurende 6 weken een verkeersbesluit ter inzage bij de gemeente liggen. In deze 6 weken kan er
bezwaar gemaakt worden. Deze bezwaren worden na de inspraaktermijn behandeld in een
bezwaren- en beroepencommissie. Deze (onafhankelijke) commissie adviseert het college van
B&W, waarna het college een uitspraak doet. Deze uitspraak kan aangevochten worden bij de
Arrondissementsrechtbank. Als de uitspraak voor een van de partijen dan nog niet Pevredigend is,
kan deze aangevochten worden bij de Raad van State. De uitspraak van de Raad van State is
bindend.
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Opknappen wijk
In het voorjaar van 2003 zal onze wijk in principe op de voorjaarsbegroting staan. In het meest
gunstige geval zullen de straten etc. in 2004 opgeknapt worden. Dit alles onder voorbehoud.
Waar wij niet met de gemeente maar met u over willen praten betreft het Emmaplein. Graag
vernemen wij uw mening over het volgende:
De gemeente heeft ingrijpende bouwplannen voor de hoek Soestdijkseweg/Spoorlaan t/m het
pand van tandarts Beek (Spoorlaan 3). Onder het pand van Spoorlaan 3 staat een ondergrondse
parkeergarage gepland voor circa 200 auto's. Een ontwikkeling die zeker niet ongemerkt aan onze
wijk voorbij zal gaan. Momenteel wordt er op individuele basis geageerd tegen de plannen. Het
zou echter meer effect hebben als wij als vereniging kunnen ageren, maar daarvoor hebben wij
eerst uw toestemming nodig. Mocht u prijs stellen op uitgebreidere informatie dan kunt u terecht
bij één van de leden
van onze commissie Emmaplein (Jan Willem Beek, tel 2283918; Ben de Pater, tel 2288456; Frits
Rebel, tel 2282512; Koos Verhoeff, tel 2291659 of Rob Heijboer, tel. 2251779). Door middel van
onderstaand antwoordstrookje kunt u aangeven of u voor of tegen vertegenwoordiging door de
wijkvereniging bent. Graag ontvangen wij dit strookje uiterlijk zaterdag 18 mei a.s. ingevuld retour
bij Rob Heijboer, Koppellaan 14.
Ten slotte treft u op verzoek van de heer Boers, beleidsmedewerker Openbaar Groen gemeente
De Bilt, een bijlage aan over het groenonderhoud in onze gemeente. Mocht u nog vragen of
opmerkingen hebben naar aanleiding van deze bijlage, dan kunt u de heer Boers bereiken op
telefoonnnummer 030-2289190.
Met vriendelijke groet,
Wijnand Mebius
Voorzitter Wijkvereniging Vogelzang
Bijlage.
Ondergetekende is voor/tegen* vertegenwoordiging wijkvereniging
Vogelzang ten aanzien van de plannen rond het Emmaplein
* doorstrepen wat niet van toepassing is
Naam ...................................................................................................................................................
Datum ................................................................
Evt. motivatie ....................................................................................................................................
S.v.p. uiterlijk 18 mei a.s. inleveren bij Rob Heijboer, Koppellaan 14
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