Nieuwsbrief wijkvereniging Vogelzang oktober 2004
Beste leden,
Onze laatste nieuwsbrief dateert alweer van maart dit jaar. Sinds die tijd hebben wij
desalniettemin niet stilgezeten. Wij hadden u echter nog weinig positiefs te melden en
besloten te wachten tot we u konden berichten dat de gemeente van start zou gaan
met het uitvoeren van de verkeersmaatregelen en dat moment is nu eindelijk bereikt!
Voor we zover zijn gekomen is er echter wel het een en ander gebeurd. In februari
kregen we van de gemeente te horen dat B&W akkoord ging met het krediet van 30.000
euro voor de verkeersmaatregelen. Dit bericht werd vervolgens gepubliceerd in de Biltse
en Bilthovense Courant en wijkbewoners konden uiterlijk tot 6 weken na publicatie
bezwaar indienen. Gedurende 4 weken ging het goed, echter toen kregen we van de
gemeente bericht dat een bewoner in de wijk een bezwaar had ingediend. Bewoner
van onze wijk vond het onnodig dat de gemeente in deze tijden van bezuiniging zoveel
geld in onze wijk zou steken. Bovendien zou de verkeersoverlast slechts de Spoorlaan
betreffen….
In tegenstelling tot eerdere berichten van de gemeente dat alleen bezwaren van
bedrijven in onze wijk in behandeling zouden worden genomen, werd ook dit
particuliere bezwaar in behandeling genomen. Dit resulteerde in een hoorzitting op 22
juni 2004. Gelukkig laat de commissie diezelfde avond weten dat het bezwaar
ongegrond is en men zal het college adviseren om opnieuw akkoord te gaan met de
verkeersmaatregelen.
Aangezien een en ander zich afspeelde voor de zomervakantie betekende dit dat het
college van B&W op zijn vroegst in september opnieuw een uitspraak kon doen. Op
woensdag 19 oktober jl. heeft B&W haar akkoord gegeven en dit betekent dat de
werkzaamheden half november 2004 gaan beginnen. Een succesje na 4 jaar praten!!!!

Postgiro: 8982811
Ingeschreven bij de KvK: 30167517

-1-

Renovatie

De renovatie van de wijk laat op zich wachten. Wijnand Mebius heeft onlangs de
wethouder IJssennagger gesproken en die vertelde dat onze wijk de eerste 10(!) jaar niet
in aanmerking komt voor renovatie. Een wat ons betreft onacceptabel standpunt dat
we graag met u willen bespreken op onze eerstvolgende ledenvergadering.

Verlichting

We hebben momenteel contact met de gemeente over extra lantaarnpalen in onze
wijk. Betere verlichting helpt vandalisme voorkomen en geeft een veiliger gevoel. Op dit
moment is nog niet duidelijk of een en ander gaat lukken. We houden u op de hoogte.

Buurtfeest

Het is dit jaar niet gelukt om in de zomer een buurtfeest te organiseren. Iedere keer als er
een buurtfeest georganiseerd wordt, is de opkomst hoog en de waardering groot.
Echter de animo om te helpen organiseren is klein. Het lijkt ons leuk om iets voor de
kinderen van onze wijk te organiseren als de gemeente dit najaar klaar is met haar
werkzaamheden. Mocht u hierbij willen helpen laat dat dan even weten aan Indra van
Deemter tel. 030 – 2252467 of indra.vandeemter@hvu.nl.
Het kan zijn dat u de komende tijd overlast ondervindt van de werkzaamheden in onze
wijk. Echter deze aanpassingen zorgen ervoor dat wij ons allen in de toekomst veiliger
kunnen bewegen.
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Rob Heijboer (penningmeester)
Marcel Flipse (bestuurslid)
Indra van Deemter (bestuurslid en secretariaat)
Koppellaan 6
3721 PE Bilthoven
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