Bilthoven, 3 juli 2005
Beste leden,
Graag vernemen wij uw mening over het volgende:
Vorig jaar zijn in onze wijk drempels aangelegd die na kritiek van automobilisten vervolgens
weer verlaagd zijn. Wij hebben overleg gehad met wethouder IJssennagger om te proberen
de drempels verbeterd te krijgen: breder en hoger waardoor ze zorgen voor een beter
afremmend effect, maar geen schade. De heer IJssennagger geeft toe dat het experiment
met de goedkope drempels mislukt is, maar er is geen geld voor verbetering. Uit de enquete,
‘Kijk op de wijk’ van 2000, bleek dat bewoners van onze wijk de onveilige situatie van het
verkeer, met name op de Spoorlaan, als het meest belangrijke item ervoer. Na opmeting is
gebleken dat de drempels sterk onderling afwijken qua vorm en hoogte en daarmee een te
hoog of te laag remmend effect hebben. De gemeente weigert nu op onze voorspraak de
drempels te verbeteren, zodat we het tot 2008 met de huidige drempels moeten doen .
In bijgaande brief kunt u lezen dat de gemeente de intentie heeft om onze wijk in 2008 op te
knappen. Uit ervaring is gebleken dat het vasthouden aan concrete afspraken voor de
gemeente uiterst moeijlijk is gebleken en dat 2008 niet zeker is.
Het bestuur wil graag van u weten hoe we verder gaan. De volgende scenario’s zijn mogelijk:
O
O

We gaan met de gemeente een plan maken voor 2008 en laten de drempels voor
wat ze zijn. Risico is dat we eind 2008 met lege handen staan; slechte drempels en
geen renovatie.
We dwingen betere drempels af door middel van cktie (inschakelen pers, afsluiten
wijk oid) en gaan daarnaast ook met de gemeente in overleg over de renovatie
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In de brief suggereert dhr. IJssennagger om stickers te gebruiken die de automoblist wijzen
op de 30 km in onze wijk. Graag vernemen wij van u of u deze stickers wilt gebruiken (bijv. op
afvalbak plakken).
Wilt u deze brief met uw keuze aangekruist uiterlijk 5 juli a.s. retourneren bij Koppellaan 6?
Indien de repsonse laag is, zullen we in week …. Bij u langskomen om het formulier op te
halen.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.
Bestuur wijkvereniging Vogelzang
Secretariaat
tel. 030 – 2252467
Indra.vandeemter@hvu.nl

O

We gaan met de gemeente een plan maken voor 2008 en laten de drempels voor
wat ze zijn. Risico is dat we eind 2008 met lege handen staan; slechte drempels en
geen renovatie.

O

We dwingen betere drempels af door middel van cktie (inschakelen pers, afsluiten
wijk oid) en gaan daarnaast ook met de gemeente in overleg over de renovatie

O

ja, ik wil graag 2 stickers

O

nee, ik hoef geen stickers

Afzender…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………invullen niet verplicht maar wel nodig als u stickers wenst

Postgiro: 8982811
Ingeschreven bij de KvK: 30167517

-2-

