Wijkvereniging Vogelzang

Verslag van de
Algemene
Ledenvergadering,
gehouden op 9
april 2014.

Algemene ledenvergadering van de Wijkvereniging Vogelzang die gehouden werd in het
gebouwtje bij de Zuiderkapel aan de Boslaan.
Aanwezig: het bestuur van de wijkvereniging plus 24 leden.
1) Opening en Welkom.
Gerrit Bloothooft (voorzitter) heet iedereen van harte welkom en toont een mooie, recent
aanleverde foto van de woning op de hoek van Spoorlaan/Prins Hendriklaan, toen daar
nog de “Vleeschhandel” van slager Brinkhorst gevestigd was (1922-1926).
2) Verslag 20131
Gerrit Bloothooft neemt de activiteiten van (het bestuur van) de wijkvereniging van het
afgelopen jaar door, te weten:
 de Soestdijkseweg-tunnel was in oktober 2013 gereed; hierover was zo nodig
contact met de gemeente, onder meer over de aard van de beplanting langs de
tunnel en de verlichting langs het fietspad. Er komen nog een paar
lantaarnpalen langs het fietspad, maar de levertijd daarvan is erg lang.
 in het kader van de groenacties zijn er in het voorjaar boomspiegels beplant
(met subsidie van de gemeente).
 al enkele jaren komt er een klas van De Werkplaats op maatschappelijke stage;
in 2013 hebben de leerlingen bij de TNT-brievenbus ‘niet poepen’-bordjes op
paaltjes geplaatst, de (verkeers)borden in de wijk schoongemaakt, gesnoeid en
bordjes voor de fruitbomen in de groenstrook gemaakt.
 in de wijk zijn in juni 2013 - net na de broedtijd - 30 gierzwaluwkasten en –
pannen geplaatst; voor wie dit jaar gierzwaluwen wil lokken zijn bij de
voorzitter cd’s met lokgeluiden op te halen.
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Het secretarieel jaarverslag is gepubliceerd in de laatste nieuwsbrief en op de website van de
wijkvereniging. Ook de (concept-)notulen van de algemene ledenvergadering van 23 maart 2013
zijn op de website gepubliceerd.
Abusievelijk is de algemene ledenvergadering van 2014 niet verzocht aan deze stukken
goedkeuring te verlenen.
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wijkfeest vond plaats in augustus; de door de gemeente verstrekte subsidie is
besteed aan kinderspeeltuigen, tafels en banken, zodat uit de wijkkas gratis
drank kon worden gefinancierd.
op 11 november stond er op de hoek van de Koppellaan/Middellaan wederom
een zeer druk, zelfs van buiten de wijk, bezochte Sint Maartenkraam.
met behulp van een door Heijmans geplaatste rioolput, geschikt gemaakt als
houder voor een dennenboom, werd met kerst een wijkkerstboom geplaatst
tegenover de flats aan de Spoorlaan. Er wordt nog gedacht aan de plaatsing van
een permanente kerstboom.
er is aandacht geweest voor het gemeentelijke kapbeleid, waarbij het bestuur
nog steeds streeft naar aanwijzing van de wijk als ‘groengebied’, zodat het
vergunningenstelsel herleeft. Vooralsnog valt de schade in onze wijk mee,
maar vergelijking van enkele straten net buiten de wijk met de (oude) situatie
op Google streetview levert toch wel een aantal lege plekken op.
rondom de Leijensewegtunnel zijn vele werkgroepen actief geweest. Inmiddels
liggen alle plannen, waaronder die voor een rotonde bij de 2e Brandenburgerweg zo’n beetje vast. Open ligt nog de bestemming op het terrein van de
brandweer/politie, waar de gemeente de intentie heeft om aan te sluiten bij de
sfeer van de wijk Vogelzang.
in 2013 zijn 5 nieuwsbrieven verspreid.

3) Plannen 2014.
 dit jaar zijn er in de bestuurssamenstelling geen wijzigingen, zodat Gerrit
Bloothooft, Koos Verhoeff, Maaico Maarsen, Reina Everaars en Heleen André
de la Porte nog een jaar doorgaan. Maaico merkt op dat andere
belangstellenden zich uiteraard kunnen melden.
 de jaarlijkse groen-actie heeft alweer plaatsgevonden, waarbij er 125 klimop’s
zijn geplant tegen de bij de tunnel nieuw geplaatste geluidswal. Bewatering
heeft eenmaal handmatig plaatsgevonden en gelukkig heeft het weer ook
meegeholpen. Pogingen om de bewatering van de nieuwe aanplant van
gemeentewege en de klimop’s te combineren stuitten op bezwaren. Over enige
tijd zal er gesproeid gaan worden, waar ook de klimop van kan profiteren.
 op 1e Paasdag zullen er voor de kinderen in de wijk 125 beschilderde
paaseieren worden verstopt, die vanaf 11.00 uur gezocht kunnen worden en bij
de kraam op de hoek Middellaan/Koppellaan kunnen worden ingeleverd tegen
een chocolade paasei. Wie weet komt de Paashaas ook nog langs…
 het bestuur denk ook na over wijkhulp voor ouderen in de wijk, zoals hulp bij
het doen van boodschappen ingeval van ziekte of het doen van een
wandelingetje. Suggesties zijn van harte welkom. Durf te vragen!
 ook de overige jaarlijkse activiteiten zullen in 2014 weer plaatsvinden, zoals
het wijkfeest in het laatste weekend van augustus.

4) Financieel jaarverslag 2013 en begroting 2014
De penningmeester, Koos Verhoeff, deelt het overzicht van baten en lasten 2013 en de
balans uit en licht deze toe.
Het afgelopen jaar is afgesloten met een positief saldo van € 183,06. Er is bijna € 880,subsidie van de gemeente ontvangen voor het wijkfeest en de groenstrook.
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De kosten van girotel betreffen een zakelijke ING-rekening waarvoor per kwartaal een
bedrag voldaan moet worden. Er zijn thans 132 huishoudens lid van de wijkvereniging.
De kascommissie, bestaande uit Gejan Bolink en Frank van Dijk, heeft de stukken
gecontroleerd en schriftelijk gerapporteerd dat deze in orde zijn bevonden, waarna de
vergadering de penningmeester met applaus dechargeert. Ook voor volgend jaar is Frank
bereid om in de kascommissie plaats te nemen. Gejan heeft inmiddels een aantal jaren in
de kascommissie gezeten en zal daarom terugtreden. John van Zijl biedt aan zijn plaats in
te nemen. De vergadering stemt daarmee in.
De begroting voor 2014 ligt in lijn met datgene dat in 2013 is gerealiseerd. De contributie
2014 blijft gehandhaafd op € 10,00. De ledenvergadering stemt hiermee in.

5) Vragen en ideeën vanuit de leden
 er zijn het afgelopen jaar vanuit het bestuur geen contacten met de politie
geweest over de veiligheid in de wijk; de inbraakgolf van een jaar geleden lijkt
voorbij. Gemeld wordt dat er recent in de Middellaan een steen door een
autoruit is gegaan. Onduidelijk is of dit bij de politie is gemeld.
 Bij een wandeling door de wijk wordt door ouderen een bankje gemist.
Toegezegd wordt hier aandacht aan te schenken.
 Met enige regelmaat rijdt er door de wijk een stoommachine die onkruid uit de
parkeervakken verwijdert.
 De door Reggefiber voor de aanleg van glasvezel gebruikte verf blijkt niet te
verwijderen, zelfs niet met een staalborstel. Anders dan klinkers in de straat,
kunnen stoepranden niet omgekeerd worden. Het is bij de gemeente gemeld,
maar die doet niets. Het zal dus lang gaan duren voor een en ander verdwenen
is.
 Er is nog geen projectontwikkelaar gevonden die bereid is het braakliggend
terrein bij het station dat thans door Heijmans in gebruik is te gaan bebouwen.
De gemeente zou van plan zijn het vooralsnog als parkeerterrein te gaan
inrichten gedurende de werkzaamheden op het Vinkenplein.
 Er is nog geen duidelijkheid over de toekomst van het terrein waar Wim’s
Dierenhandel gevestigd was. De eigenaar zou de grond wel willen ruilen met
een ander stuk grond van de gemeente in het kader van de herontwikkeling van
het achterliggende terrein. Mogelijk gaat hij er voorlopig een loods plaatsen
voor opslag van hondenmanden, die hij uit Polen importeert.
 Het bestuur zal opnieuw navraag doen naar de mogelijkheden de waterdruk in
de wijk te verhogen, aangezien de ringleiding te smal is.

6) De lezing van Ruud van der Mark over “Vogels in de wijk”.
Ruud woont sinds 1985 op het adres Spoorlaan 33 en is amateur-ornitoloog. Met verve
vertelt hij over de vogels die in de wijk gevonden kunnen worden, ondersteund met
prachtige foto’s en bijbehorend vogelgeluid.
De variatie aan vogels wordt bevorderd door de aanwezigheid van planten, struiken,
bomen en bloemen.
Klimop, houtwallen en struikgewas bieden voedsel (bessen en insecten) en bescherming
bij het broeden. Loofbomen zijn interessant voor de boomkruipers (loopt op de stam van
boven naar beneden en smeert openingen en kieren van nestkasten met leem dicht) en
boomklevers (lopen op de stam van beneden naar boven en nestelt graag in een nestkast
met een ovalen opening aan de zijkant, zodat hij vanaf de stam zo het nestkastje in kruipt).
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De grote bonte specht kan er roffelen op een vibrerende tak waar een holle ruimte in zit.
Daarmee bakent hij zijn territorium af.
Een goede heg kan bv bestaan uit klimop waartegen tuja groeit en een roos klimt. Ook
vuurdoorn tegen de gevel van het huis lokt vogels, net als een rommelhoekje in de tuin
met tuinafval.
Er zijn veel vinken in de wijk te vinden. Hun zang wordt ook wel “vinkenslag” genoemd,
omdat het een staccato geluid is. Vinkensoorten zijn onder meer de gewone vink, de
groenling (maakt ‘bruidsvluchten’ en eet rozenbottels en bessen), de goudvink (met
zwarte bovenkap); het mannetje is rood/grijs gekleurd), de putter (Fabricius schilderde dit
vogeltje en er is een boek naar hem genoemd) en de appelvink (heeft een grote
kegelsnavel en zit vaak bij het pleintje bij de Kruislaan hoog in de boom).
Ook diverse mezensoorten zijn aanwezig. Denk aan de koolmees (nestelt in een nestkastje
met een opening ter grootte van een oude rijksdaalder), de pimpelmees (wil een
nestopening ter grootte van een gulden), de glanskop (bruin kopje, wit buikje, zwart kapje
op het hoofd), staartmees (of ‘vliegende lolly’, nestelt in kogelronde nestjes in
taxusheggen of coniferen), de kuifmees en de zwarte mees (beiden te vinden in
naaldbomen). De pimpelmees is een overspelige vogelsoort.
Lijstersoorten zijn onder meer de zanglijster (repeteert melodieën en eet slakjes uit
slakkenhuisjes door er een gaatje in te prikken), de heggemus (geen mussensoort, met een
spitse snavel, een polygaam vogeltje), de tjiftjaf (overwintert in Afrika en is hier vanaf
circa 23 maart weer te zien), de zeldzame bonte vliegenvanger (komt op vaste tijden en
daardoor soms te laat terug uit het overwinteringgebied en vindt dan de hond in de pot), de
zwartkop (grijs met zwarte kop, overwintert in het Middellandse Zeegebied) en de
winterkoning.
Mussensoorten zijn onder meer de huismus (bevindt zich tegenwoordig in grote getalen
achter de Kwinkelier) en de ringmus (chocoladebruin kopje, witte ring onder de kop met
zwarte vlek erin).
Dan zijn daar ook nog de Vlaamse gaai (rooft nesten leeg en imiteert andere geluiden) en
de gierzwaluw (geen familie van de zwaluw). Deze heeft geen poten en eet/slaapt/paart
vliegend. Met de snelheid van een Thalys vliegt hij even naar Parijs op en neer voor een
maaltijd. Hij overwintert in Afrika en is rond 30 april weer in Nederland te vinden.
De halsbandparkiet is sinds een paar jaar ook in onze wijk te vinden. Ook de reiger en een
bosuil (achter Gerard de Jong) komen voor.
In de herfst zien we ook de goudhaan, de koperwiek, in de winter gevolgd door de
kramsvogel, de keep, de sijs (geel/groen met zwart, zit graag in berken), het roodborstje
en de sperwer (eet graag meesjes die zich tegoed doen op een voedertafel).
In het voorjaar (nu!) moeten de netten met zaden e.d. weer opgeruimd worden, zodat deze
niet aan jongen gevoerd kunnen worden die rupsen moeten hebben.
Zie voor meer informatie de website www.vogelbescherming.nl en
www.vogelwachtutrecht.nl.
Vogelwacht heeft ook een afdeling De Bit/Bilthoven met mensen die voorlichting geven
en nestkastjes schoonmaken.
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De voorzitter bedankt de spreker voor zijn zeer interessante bijdrage.
7) 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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