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VERNIELINGEN EN BUURTPREVENTIE 

In onze vorige nieuwsbrief deden wij een oproep voor het opstarten van buurtpreventie, dit op verzoek van 
een van de leden tijdens de algemene ledenvergadering. 
Naar aanleiding van het toenemende vandalisme is half februari nogmaals een brief in de wijk 
rondgebracht met hierin het verzoek om per toerbeurt 's nachts te surveilleren. Het aantal reacties op deze 
oproep viel erg tegen, het initiatief kan daarom wegens gebrek aan belangstelling geen doorgang vinden. 

HERINRICHTING WIJK VOGELZANG 

De gemeenteraad heeft besloten om ten behoeve van het verbeteren van wegen en gebieden een 
standaardbedrag per jaar te reserveren. Dit bedrag is een jaarlijks gemiddelde van de bedragen die de 
gemeente de komende tientallen jaren nodig heeft voor rehabilitatie. 
De afdeling WRGE (Wegen, Rioleringen, Gebouwen en Eigendommen) is bezig met het opstellen van een 
lijst van criteria waarvan potentiële rehabilitatieklussen worden getoetst. (Wijk Vogelzang is een van deze 
`rehabilitatieklussen'.) 

Aan de hand van deze toetsing wordt aan rehabilitatieklussen voorrang gegeven. Daarnaast zullen 
combinaties worden gelegd met eventueel andere infrastructurele werken. De bedoelde criteria zullen door 
het politiek bestuur van de gemeente worden vastgesteld. 
De gemeente zal de lijst met toetsingscriteria van de afdeling WRGE toezenden aan het bestuur van de 
wijkvereniging. Naar aanleiding van deze lijst zal het wijkbestuur een gesprek aanvragen met de gemeente 
en vervolgens een brief opstellen aan de raadscommissie. 
Naar verwachting zal er medio juni of juli meer duidelijkheid zijn over wanneer welke 
rehabilitatieprojecten de komende jaren zullen worden uitgevoerd. 

In de Spoorlaan wordt momenteel een retentieriool aangelegd. Dit heeft niets te maken met de 
renovatie. Wel heeft het bestuur de gemeente uitdrukkelijk verzocht om de straat op een zodanige wijze 
in te richten dat dit de verkeersveiligheid ten goede komt. 

VOORLOPIGE MAATREGELEN 

Op 28 februari heeft er een soort wijkschouw plaatsgevonden. Hierbij waren aanwezig een afgevaardigde 
van de gemeente afdeling verkeer, de voorzitter van de plaatselijke afdeling van 3VO, en twee 



bestuursleden van de wijkvereniging. Ook de gemeente ziet de gevaarlijke situaties in de wijk, maar met 
een renovatie in het vooruitzicht kan er op korte termijn niet veel geld worden uitgegeven aan maatregelen 
om de veiligheid in de wijk te verbeteren. Gekeken wordt nu of met behulp van wegbelijning op diverse 
punten de situatie verbeterd kan worden. 

PARKEREN OP DE STOEP 

Op veel plaatsen in de wijk staan auto's op de stoep geparkeerd. Middels deze nieuwsbrief willen wij 
iedereen nogmaals dringend verzoeken om de stoep vrij te houden voor voetgangers. Als je goed ter been 
bent is een keertje de stoep af en op niet zo'n probleem, maar voor mensen met rollators, rolstoelen, 
kinderwagens enz. is de wijk vaak onbegaanbaar. Ook voor kinderen ontstaan hierdoor gevaarlijke 
situatie's. Bovendien is het zeer waarschijnlijk dat de snelheden van het autoverkeer terug worden 
gedrongen als er meer auto's op straat worden geparkeerd. Hoe beter de doorgang, hoe meer sluipverkeer. 

EEUWFEEST 

Dit jaar bestaat onze wijk precies 100 jaar. Een feestcommissie is bezig met het organiseren van een 
wijkfeest dat zal plaatsvinden op zaterdag 14 juni van circa 16.00 tot 20.00u. Binnenkort ontvangt u 
hierover meer informatie van de feestcommissie. 

CONTRIBUTIE 2003 

U zult het wellicht al gemerkt hebben: u heeft van ons nog geen brief ontvangen waarin u wordt verzocht 
om de contributie voor 2003 te betalen. Wij hebben hiermee gewacht, omdat wij hebben onderzocht of de 
betaling van de jaarlijkse contributie voor u gemakkelijker en voor ons efficiënter gemaakt kan worden. 
Gebleken is namelijk dat het betalen van de contributie nogal eens vergeten werd, omdat het 
overmaken van een relatief gering bedrag omslachtig is en ons verzoek tot betalen niet door iedereen 
gelezen wordt. Het sturen van een acceptgiro is voor onze vereniging geen oplossing, omdat dit te hoge 
kosten met zich meebrengt. 

Het bestuur van de wijkvereniging heeft daarom besloten over te gaan tot het automatisch incasseren van 
de contributie middels een door u af te geven machtiging. Tegelijk met deze nieuwsbrief heeft u een 
machtigingskaart met een consumentenfolder "Alles over de automatische afschrijving" ontvangen. Wij 
verzoeken u vriendelijk deze machtigingskaart zo snel mogelijk te tekenen en in te leveren bij onze 
penningmeester, Roel de Jong ( Middellaan 8) of bij een van de andere bestuursleden. Nieuwe leden zullen 
met het tekenen van het aanmeldingsformulier ons automatisch machtigen om de contributie van hun 
rekening af te schrijven. 

Met vriendelijke groeten, 

Het bestuur 

Secretariaat : Indra van Deemter 
p/a Koppellaan 6 
3721 PE B ilthoven 
tel.: 030-2252467 


