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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 13 leden. 
 

1) Opening en Welkom. 
Gerrit Bloothooft (voorzitter) heet iedereen van harte welkom en toont een mooie foto uit 
circa 1920 van de dubbele villa op de Prins Hendriklaan nummers 105-107. 

 
2) Verslag 20141. 
Gerrit Bloothooft neemt de activiteiten van (het bestuur van) de wijkvereniging van het 
afgelopen jaar door, te weten: 

 in de groenstrook is er in het voorjaar klimop geplant tegen de bij de tunnel 
nieuw geplaatste geluidswal (met subsidie van de gemeente); 

 op eerste paasdag zijn voor het eerst en met groot succes paaseieren in de wijk 
verstopt, die door tal van kinderen zijn gezocht en gevonden;  

 een klas van De Werkplaats heeft op de maatschappelijke stage weer allerlei 
activiteiten verricht, o.a. in de groenstrook; 

 het vertrouwde wijkfeest vond plaats in augustus; de door de gemeente 
verstrekte subsidie is besteed aan non food, zoals het springkussen, tafels en 
banken; 

 op 11 november stond er op de hoek van de Koppellaan/Middellaan wederom 
een Sint Maartenkraam, die druk werd bezocht door in de wijk woonachtige 
kinderen, en door hen meegebrachte vriendjes en vriendinnetjes en ouders; 

 met kerst was er wederom een wijkkerstboom geplaatst tegenover de flats aan 
de Spoorlaan, waarvan helaas de verlichting spoedig uitviel; 

 er zijn zes nieuwsbrieven verspreid. 

                                                 
1 Het secretarieel jaarverslag 2014 is gepubliceerd in de laatste nieuwsbrief en op de website van 
de wijkvereniging. Ook de (concept-)notulen van de algemene ledenvergadering van 9 april 2014 
zijn op de website gepubliceerd.  
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  Daarnaast heeft het bestuur aandacht besteed aan diverse beleidsonderwerpen, te  
  weten:  

 het gemeentelijke kapbeleid.  
In dat verband is er in december 2014 een gesprek met de wethouder en de 
betrokken ambtenaar geweest, wat een toezegging heeft opgeleverd om met 
een deskundige die betrokken is geweest bij de advisering over de 
totstandkoming van de gemeentelijke bomenlijst, alsnog zes bomen in de wijk 
langs te gaan en uitleg te krijgen waarom die niet in aanmerking kwamen (en 
alsnog zouden kunnen komen) voor plaatsing op de gemeentelijke bomenlijst. 
Gerrit Bloothooft heeft daarvoor zes bomen uitgezocht die overeenkomen met 
wel op de bomenlijst geplaatste bomen, waaronder de bekende en in de wijk 
beeldbepalende rode beuk op de hoek Spoorlaan/Koppellaan. De rondgang zou 
eind april  plaatsvinden. Het bestuur streeft nog steeds naar aanwijzing van de 
wijk als ‘groengebied’, zodat het vergunningenstelsel herleeft, zoals in 
Bilthoven Noord het geval is.  
Iedereen wordt opgeroepen om bomen, die gekapt worden te melden bij het 
bestuur, zodat ter gelegenheid van een komende evaluatie van het gemeentelijk 
kapbeleid kan worden aangetoond dat er wel degelijk bomenkap plaats vindt. 
Inmiddels is er al een aantal bomen in de wijk gekapt. De kap van een boom 
aan de Kruislaan was noodzakelijk in verband met schimmel.  
 

 het ouderenbeleid. 
In de Kerstnieuwsbrief 2014 van de wijkvereniging is vermeld dat het bestuur 
extra aandacht heeft voor betrokkenheid bij de ouderen in onze wijk, mede als 
gevolg van de veranderingen in de (ouderen)zorg. Heleen legt uit dat stichting 
MENS de Bilt namens de gemeente ouderen bezoekt om hen te informeren 
over het gemeentelijke beleid en de voorzieningen m.b.t. zorg en welzijn. De 
ouderen ontvangen dan ook de Informatiebrief zorg en welzijn. Heleen heeft 
met MENS afgesproken dat de wijkvereniging de huisbezoeken in onze wijk 
over zal nemen. Zij heeft daartoe twee lijsten ontvangen met een overzicht van 
ouderen die dit jaar respectievelijk 75 en 80 jaar zijn geworden. In totaal gaat 
het dan om ongeveer 15 personen, maar er zijn er meer ouderen. Titia 
Brouwer, Titia Kortbeek, Frieda Knol en Ine Sprong willen  hieraan willen 
meedoen en wie zich ook wil aansluiten kan zich bij Heleen melden. Zo’n 
gesprek vergt enige tijd om voldoende vertrouwen te wekken om tot de kern te 
komen. Vastgesteld wordt dat er in de wijk geen ontmoetingsplaats voor 
ouderen is. Vanuit de leden wordt opgemerkt dat Van der Valk ieder jaar een 
gratis kerstdiner voor ouderen organiseert. Ouderen zouden bv vanuit de wijk 
gehaald en gebracht kunnen worden. De oprichting van een op ouderen 
gerichte sector vermogensfonds lijkt in onze wijk niet nodig. 
 

 notitie beschermd dorpsgezicht. 
Het bestuur heeft een notitie opgesteld waarin de argumenten zijn afgewogen 
om wel of niet een status van beschermd dorpsgezicht voor (delen van) de wijk 
aan te vragen. Deze notitie is op voorhand per mail verspreid en wordt ter 
vergadering nogmaals uitgedeeld. Gerrit licht die notitie nog eens kort toe.  
De bereidheid bij de gemeentelijke politieke partijen voor een dergelijke 
aanwijzing is niet gepeild. De ALV heeft verder geen vragen en stemt aldus –
stilzwijgend– in met de conclusie om geen aanvraag daartoe te doen. 



3 
 

 
De ALV verleent vervolgens goedkeuring aan het secretarieel jaarverslag 2014 en 
de (concept-)notulen van de ALV van 9 april 2014, waarmee deze zijn vastgesteld.  
 
Tevens wordt alsnog goedkeuring verleend aan het secretarieel jaarverslag 2013 en 
de notulen van de ALV van 8 april 2013, hetgeen op de ALV 2014 abusievelijk 
niet aan de orde is gesteld.  
 

3) Financieel jaarverslag 2014 en begroting 2015. 
De penningmeester, Koos Verhoeff, deelt het overzicht van baten en lasten 2014 en de 
balans uit en licht deze toe.  
Het afgelopen jaar is afgesloten met een positief saldo van € 432,62. Er is € 250,-  
subsidie van de gemeente ontvangen voor het wijkfeest en € 472,83 voor de groenstrook.  
Aan de inschrijving bij de Kamer van Koophandel zijn inmiddels geen kosten meer 
verbonden. Er zijn thans 132 huishoudens lid van de wijkvereniging.  
De kascommissie, bestaande uit John van Zijl en Frank van Dijk, heeft de stukken 
gecontroleerd en schriftelijk gerapporteerd dat deze in orde zijn bevonden, waarna de 
vergadering het bestuur dechargeert. Ook voor volgend jaar zijn John en Frank bereid om 
in de kascommissie plaats te nemen. De vergadering stemt daarmee in en keurt het 
financieel jaarverslag goed. 
De begroting voor 2015 ligt in lijn met datgene dat in 2014 is gerealiseerd. De contributie 
2014 blijft gehandhaafd op € 10,00. De ALV stemt hiermee in. 
 
De ALV stemt er voorts mee in dat van een lid/huishouden dat na drie contributie-
verzoeken het lidmaatschapsgeld nog steeds niet heeft voldaan het lidmaatschap als 
beëindigd wordt beschouwd. Het bestuur zal zich beraden op welke wijze dit zal worden 
gecommuniceerd aan het betreffende lid.  
Het bestuur zal zich tevens beraden op de mogelijkheid om voor de wijkvereniging een 
ANBI-status aan te vragen. 
  

4) Bestuurssamenstelling. 
Gerrit vertoont een overzicht van de zittingstermijn van de huidige bestuursleden: 
De 3-jaarstermijn wordt dit jaar, 2015, voltooid door Gerrit, Koos en Reina, en in 2016 
door Maaico en Heleen. 
Gerrit, Koos en Reina zijn, na een dubbele termijn van drie jaar, opnieuw aftredend. Gerrit 
en Reina zijn wel weer herkiesbaar, maar met de kanttekening dat er rekening mee moet 
worden gehouden dat zij niet opnieuw een volle termijn van drie jaar zullen aanblijven. 
Gedachte hierachter is dat het goed is om na een aantal jaren weer nieuw bloed in het 
bestuur te hebben.  
Koos is niet meer herkiesbaar. De voorzitter spreekt een dankwoord uit aan het adres van 
Koos Verhoeff, die zijn functie als penningmeester met verve en nauwgezetheid heeft 
uitgeoefend en er in is geslaagd om nagenoeg telkens alle contributie binnen te halen. Als 
dank daarvoor overhandigt Gerrit aan Koos een fles goede wijn. Koos spreekt tevens een 
kort dankwoord uit. 
Voor de opengevallen plek heeft Jeffrey Rundberg zich verkiesbaar gesteld. Op de oproep 
in de laatste nieuwsbrief voor nieuwe kandidaten zijn verder geen meldingen binnen 
gekomen. Hij wordt per acclamatie gekozen als nieuw bestuurslid.  

  
5) Plannen 2015. 
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 Ook in 2015 zullen de traditionele activiteiten, zoals hiervoor genoemd, weer 
aan bod komen.  

 Nieuwe activiteit is een running dinner, waarbij wijkbewoners op wisselende 
adressen een voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht nuttigen (waarvan ze zelf 
1 gang verzorgen), en daarbij telkens andere samenstellingen van 8 personen 
ontstaan. Dit wordt met een gezamenlijke koffie afgesloten. Ouderen moeten 
worden vrijgesteld van het koken. Olga van der Linden en Annette Weultjes  
gaan dit organiseren, vermoedelijk begin juni. 

 Aandacht zal er zijn voor het kapbeleid, de ouderenzorg en de bouw van de 
Leijense weg tunnel, die dit jaar van start zal gaan. Deze loopt wel vertraging 
op doordat de aanbesteding over moest.  
 

6) Vragen en ideeën vanuit de leden 
 Het verzoek om opnieuw een wandeling door de wijk te organiseren met een 

vogelaar wordt met instemming ontvangen. Het bestuur zal dit gaan regelen, 
nu waarschijnlijk op een avond, hetzij met oud-wijkbewoner Ruud van der 
Mark hetzij met wijkbewoonster Janneke Kimstra.  

 De veiligheid in de wijk lijkt er beter aan toe te zijn dan in 2013. Wel worden 
twee pogingen tot inbraak gemeld bij naast elkaar gelegen woningen aan de 
Spoorlaan en het gooien met kiezels tegen een raam van een van die woningen 
met aanzienlijke schade tot gevolg. Hiervan is aangifte gedaan. Ook is een van 
de historische panelen ernstig beschadigd. Ook hiervan is aangifte gedaan. Op 
www.drimble.nl kan worden nagegaan hoe het met de veiligheid van de wijk 
gesteld is. 

 Er wordt gemeld dat pizzakoeriers met de auto vanuit de Spoorlaan over het 
terrein bij Tap naar de Soestdijkseweg Zuid rijden. Het bestuur zal hierover in 
gesprek gaan met Tap. 

 De lampjes bij de zebra bij de notaris zijn al maanden kapot. De aannemer lijkt 
met de noorderzon vertrokken. Heijmans is nu bezig via een juridische 
procedure te bewerkstelligen dat zij dit zebra safe systeem op kosten van de 
aannemer mag laten herstellen. Heijmans heeft al contact met een andere 
aannemer die bij de rotonde aan de Jan Steenlaan zo’n zelfde systeem gaat 
aanleggen.  

 Er wordt melding van gemaakt dat via de website buren.nl een wijksite kan 
worden aangemaakt. Hierop zouden leden een melding van het een of ander 
kunnen doen. Dit lijkt beter dan een wijk-app.  

  
7) De lezing van BENG! 
Aan de hand van een powerpoint presentatie, die op de website van de wijk is gezet, 
houden Martijn de Loor (voorzitter van BENG!) en Joanne Penning (energie-
ambassadeur) een lezing over verduurzaming van de gemeente De Bilt en wat je daar als 
bewoner van onze wijk aan kan bijdragen. BENG! heeft 140 leden, waarvan 7 à 8 in de 
wijk. Er worden 300 nieuwsbrieven verstuurd. Jaarlijks wordt in de gemeente voor € 72 
miljoen aan energie ingekocht, waarvan 20% voor particulier gebruik. Via de door de 
gemeente gesteunde campagne ‘De Bilt Bespaart Energie’ kan je je woning voor € 45,- 
(normaal € 115,-) laten scannen door een adviseur van Susteen, een gespecialiseerd bedrijf 
op het terrein van energiebesparing. Er zijn inmiddels 600 van dergelijke EPA-adviezen 
aangevraagd voor woningen van voor 1976. Een van de leden heeft hier een slechte 
ervaring mee gehad. Strikt neutrale adviezen zijn amper te krijgen, omdat er bijna altijd 
een commercieel belang speelt.  
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Onze wijk lijkt zeer specifiek omdat bijna geen woning hetzelfde is en woningen zeer oud 
zijn. Er is daarom geen algemeen advies te geven welke product goed is. Ga vooral bij 
elkaar te rade en bekijk de website van BENG!  
Opgemerkt wordt dat zonnepanelen erg in kwaliteit verschillen. Er wordt gewerkt aan de 
ontwikkeling van folie op dakpannen. Als er teveel bomen rond een woning staan, beperkt 
dat de werking van zonnepanelen.  
De wijkvereniging zou wijkinitiatieven kunnen ondersteunen en wijkbewoners kunnen 
informeren, bv door een duurzame huizenroute in de wijk te plannen. Het bestuur zegt toe 
hiermee aan de slag te gaan. 

 
De voorzitter bedankt de sprekers voor de zeer interessante bijdrage. 
  
8) Afsluiting.  
De voorzitter sluit de algemene ledenvergadering, bedankt iedereen voor zijn/haar komst 
en inbreng en nodigt iedereen uit voor een drankje.  


