Wijkvereniging Vogelzang

Verslag van de
Algemene
Ledenvergadering,
gehouden op 27
maart 2012.

Algemene ledenvergadering van de Wijkvereniging Vogelzang die gehouden werd in de
Zuiderkapel aan de Boslaan.
Aanwezig: het bestuur van de wijkvereniging plus 30 leden,
1) Opening en Welkom.
Gerrit Bloothooft (voorzitter) heet iedereen van harte welkom.
2) Notulen vergadering 15 februari 2011.
Deze notulen staan op de website van onze vereniging. Het verslag wordt unaniem
goedgekeurd.
3) Secretarieel jaarverslag 2011.
Het secretarieel jaarverslag is gepubliceerd in de laatste nieuwsbrief en op de website,
zodat iedereen dit thuis heeft kunnen lezen. De voorzitter neemt in vogelvlucht het
afgelopen jaar door. Er is inspraak geweest bij de gemeente over:
a) de verplaatsing naar Larenstein van Garage Van Hugten.
b) de Leyensewegtunnel, met de bijbehorende wegen. De bouw start nadat de
Soestdijksewegtunnel gereed is, naar verwachting in 2014. Er is bereikt dat er geen
huizen gesloopt hoeven te worden voor de aanleg van de rotonde op de kruising
Leyenseweg / 2e Brandenburgerweg. Ook zijn de problemen rond de onveilige situatie op
de spoorwegovergang daar met Prorail besproken
c) de afgesproken afsluiting van de Spoorlaan, tot heden met weinig succes. Wel zal de
Spoorlaan worden afgesloten als de tunnelbouw is begonnen.
De voorzitter noemt de volgende activiteiten:
d) De groenstrook is schoongemaakt en de geluidswal langs het spoor is voorzien van
klimplanten.
e) Op de energie-enquête is gereageerd door 30 wijkbewoners. Er zijn nog weinig
vorderingen te melden.
f) Op 27 augustus 2011 is het gebruikelijke wijkfeest gehouden.
g) De historische panelen zijn geplaatst. Tot heden zijn ze in goede staat gebleven.
h) Bij de afronding van de renovatie van de wijk zijn de onvolkomenheden regelmatig
onder de aandacht van de gemeente gebracht. De gemeente heeft hierna de nodige
aanpassingen verricht.
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i) Het bestuur heeft in 2011 7 keer vergaderd.
4) Het financiële jaarverslag 2011
De penningmeester, Koos Verhoeff, deelt het overzicht van baten en lasten 2011 en de
balans uit. Er is voor de historische panelen € 1.000,00 subsidie ontvangen van de
Stichting Mens en zijn Natuur, € 1.500,00 van het Heinfonds en € 975,80 van de
Gemeente De Bilt. Voor het opknappen van de groenstrook is € 636,00 subsidie van de
gemeente ontvangen en voor het wijkfeest € 250,00. Deze subsidies konden met name
worden verkregen door de inspanningen van de voorzitter van de wijkvereniging.
In 2011 hebben alle leden van de wijkvereniging hun contributie betaald. De
kascommissie heeft de stukken gecontroleerd en schriftelijk gerapporteerd dat deze in
orde zijn bevonden, waarna de penningmeester wordt gedechargeerd. Ook voor volgend
jaar zijn Gejan Bolink en Frank van Dijk bereid om in de kascommissie plaats te nemen.
De begroting voor 2012 ligt in lijn met datgene dat in 2011 is gerealiseerd. De contributie
2012 blijft gehandhaafd op € 10,00.
Uit de vergadering komt de suggestie om te bezuinigen op de kosten van de
nieuwsbrieven en deze alleen via de e-mail te verspreiden. De voorzitter zegt, dat niet
iedereen e-mail heeft en dat ook de niet-leden in de wijk de nieuwsbrieven in de bus
krijgen.
Uit de vergadering wordt gevraagd of iedereen in de wijk lid is van de wijkvereniging.
De penningmeester zegt dat dit niet het geval is. Vooral in de appartementen zijn veel
bewoners geen lid. Men stelt voor om een ledenlijst te publiceren, zodat ieder de nietleden kan benaderen om lid te worden. Het bestuur is van mening dat dit niet raadzaam is
in verband met privacyoverwegingen.
5) Bestuurssamenstelling.
De bestuursleden Gerrit bloothooft, Reina Everaars-Katerberg en Koos Verhoeff zijn
aftredend en herkiesbaar. Zij worden per acclamatie herkozen voor een nieuwe termijn.
De voorzitter geeft aan dat het bestuur goed functioneert en dat de samenwerking prima is.
6) Plannen voor 2012.
a) De wijkvereniging heeft inspraak bij de plannen rond de bouw van de Soestdijksewegen de Leyensewegtunnels.
b) Het wijkfeest zal gehouden worden op zaterdag 25 augustus 2012.
c) De groenstrook staat er goed bij. De groenstrook is van de NS, maar wij mogen hem
gebruiken. De voorzitter vraagt om planten die in de eigen tuin overbodig zijn over te
planten naar de groenstrook.
d) Met Sint Maarten (11 november a.s.) zal er een kraampje neergezet worden op de
Kruislaan.
e) Er wordt (door de gemeente) een kerstboom geplaatst bij de kruising Spoorlaan /
Leyenseweg. De voorzitter vraagt om eigen overtollige kerstversiering voor deze
boom te bestemmen.
f) Er zijn plannen voor glasvezelkabels in de gehele gemeente. De stoepen zullen in dat
geval weer open gegraven worden. Destijds tijdens de wijkrenovatie waren er geen
gelden hiervoor beschikbaar. Nu wordt het werk uitgevoerd door een particulier
bedrijf: Reggefiber. De wijkvereniging houdt zich afzijdig bij dit gebeuren, maar zal
wel het herstel van de stoepen volgen.
7) Rondvraag.
Hein Reedijk meldt dat de wijkvereniging vertegenwoordigd is in “Hart van Bilthoven”.
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John van Deemter vraagt of er een tijdelijke fietsroute komt over de Spoorlaan tijdens de
bouw van de tunnel. De voorzitter zegt dat fietsers geacht worden langs de appartementen
te fietsen. Er komt een voetgangersbrug over het spoor, vanaf de andere (noordelijke)
kant. De bomenkap aan het begin van de Spoorlaan is vrij ruim geweest, mogelijk in
verband met het fietspad dat vanuit de Spoorlaan over de tunnel wordt aangelegd.
8) De lezing van Bregje Brugman.
Bregje is historisch geograaf en sinds 3 jaar werkzaam bij Vestigia in Amersfoort dat zich
bezighoudt met archeologie en cultuurhistorie.
Vogelzang is een planmatig villapark, zoals die ontworpen zijn in de periode tussen 1850
en 1940. Deze villaparken ontstonden bij voorkeur langs spoorlijnen zodat forensen zich
er gemakkelijk konden vestigen. Vogelzang is ontwikkeld vanaf 1900 en is net als de
meeste villaparken ruim opgezet, met een kronkelend wegenpatroon en grote kavels met
grote beeldbepalende vrijstaande villa’s, kleinere villa’s en veel groen.
De huizen zijn ontworpen door verschillende architecten. Vogelzang is het eerste villapark
in de gemeente en onderdeel van een regionale ontwikkeling in dit gebied. Daarom is het
een wijk met cultuurhistorische waarde voor de gemeente. De wijk is herkenbaar, met veel
wonen en weinig kantoren. Met Vogelzang begint de ontwikkeling van Bilthoven,
waardoor het enigszins een pionierskarakter heeft.
Om te bepalen of een wijk architectonische en kunsthistorische waarden heeft wordt
gekeken naar de architectonische gaafheid, de esthetische kwaliteit en het
materiaalgebruik. Voor rijksmonumenten zijn er veel strengere regels dan voor
gemeentelijke monumenten. Een gemeentelijk beschermd dorpsgezicht beschermt met
name het ensemble, dus de gaafheid en de herkenbaarheid van de verschillende
samenstellende onderdelen zoals de gebouwen, hekwerken en tuinen. In de
monumentenwet 2012 ligt veel nadruk op deze ensemblewaarden.
Als Vogelzang zou opteren voor de status beschermd dorpsgezicht, dan zouden volgens
Bregje de niet waardevolle stukken er uit gelaten kunnen worden. Een deel van het
villapark doet nog recht aan hoe het eens was. Het proces is niet ingewikkeld, maar vaak
lukt het niet met als argument geldgebrek, hoewel het de gemeente in principe niets kost.
Volgens Bregje is de wijk karakteristiek en waardevol genoeg om te proberen er een
beschermd dorpsgezicht van te maken. Het is een cultuurhistorisch waardevol gebied.
In het verleden is een aanvraag afgewezen. Er zou nagegaan moeten worden waarom dat
destijds is gebeurd, wat was destijds de mening van de provinciale
monumentencommissie. Is de betreffende ambtenaar er nog, of inmiddels vervangen. Erg
belangrijk is wat de mensen in de wijk er van vinden. Als de betreffende wijkvereniging
positief is, dan werkt dit sterk stimulerend. Het bestuur van de wijkvereniging zal zich
buigen over de vraag of er een aanvraag gedaan gaat worden of niet.
9) Afsluiting.
De voorzitter sluit de algemene ledenvergadering, bedankt iedereen voor zijn/haar komst
en inbreng en nodigt iedereen uit voor een drankje.
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