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Beste mede-wijkbewoners, 
 
 
nu de lente eraan komt, starten ook de activiteiten van de wijkvereniging weer. Op de 
tweede dag van de lente hebben we onze Algemene Ledenvergadering. Die wordt 
gehouden op woensdag 22 maart om 20.00 uur, dit keer in het bijgebouwtje op het 
terrein van de Boekverkopersbond, Prins Hendriklaan 72. Iedereen is van harte welkom! 
 
We beginnen met de huishoudelijke zaken. De notulen van de vorige ALV zijn te vinden 
op onze website, de financiën worden besproken evenals het secretarieel jaarverslag 
(waarvoor de website en nieuwsbrieven het beeld geven). In 2016 zijn alle activiteiten 
weer met veel succes georganiseerd. Daarnaast hebben we hebben een enquete over de 
trillings- en geluidsoverlast van het spoor gehouden, en de resultaten aan de gemeente 
en ProRail voorgelegd. In oktober 2017 zal de wissel ter hoogte van Spoorlaan 9/11 
verwijderd worden, en we hopen dat het scheelt. Ook zagen we veel nieuwe bewoners 
komen, gepaard met de nodige renovatieactiviteiten. We heten ze van harte welkom! 
 
We krijgen ook een bestuurswisseling. Maaico Maarsen en Gerrit Bloothooft gaan na 
respectievelijk 7 en 8 jaar het bestuur verlaten. Jeffrey Rundberg zal de nieuwe 
voorzitter worden en Bert Roke penningmeester. Daarnaast zijn Tim Heere en Tjeerd 
Mijnster nieuwe bestuurskandidaten. Nieuwe aanmeldingen zijn nog mogelijk.  
 
Ook dit jaar zal veiligheid in de wijk het hoofdthema zijn van de ALV. Dat blijft helaas 
actueel met de recente stijging van het aantal auto-inbraken in Bilthoven Zuid. Wijkagent 
Ralph Zwikker van Bilthoven-Noord zal instructie geven over het het signaleren van 
verdachte situaties en het gebruik van de Whatsapp buurtpreventie. Ook kan een praatje 
gemaakt worden met onze eigen wijkagent Floris Moons. 
 
Gluren bij de Buren 
Ook dit jaar vindt Gluren bij de Buren plaats in huizen in De Bilt, op 18 en 19 maart.  
Op zaterdag 18 maart is de deur van Koppellaan 2 open om 13.00, 14.30 en 16.00 uur 
wanneer de talentenklas van de muziekschool acte de présence zal geven. Tevens zijn er 
foto’s van Kees van Gogh te bewonderen. Na afloop van het laatste optreden kan er nog 
nagepraat worden bij een drankje en hapje. Kom even langs en geniet van de optredens! 
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Elke seconde telt  
bij een hartstilstand. Bel onmiddellijk 112. In onze wijk zal dan de brandweer binnen 
enkele minuten met een defebrillator (AED) aanwezig kunnen zijn. In de tussentijd kan 
een ingeseinde burgerhulpverlener reanimeren. Daarvoor moeten die er wel zijn in de 
wijk. Er is nu een campagne gaande van de Stichting Hartslag van Nederland die op 
dinsdag 21 maart 20.00 een voorlichtingsavond organiseert in het gemeentehuis. 
Zie ook: https://debilt.nl/nieuws/detail/burgerhulp-verleners-reanimatie-gezocht/ 
 
Vogels spotten 
Wie gaat ermee vogels spotten in de wijk met Janneke Kimstra (Vogelwacht Utrecht)? 
Kom dan op zaterdag 8 april om 7.30 uur naar het grasveld bij de Kruislaan/Prins 
Hendriklaan. Wie weet zien we weer verschillende spechten, en leren we vogelzang 
herkennen. Zoals elke jaar besluiten we met een lekker ontbijt. Voor die organisatie: 
graag even aanmelden op info@wijkvogelzang.nl. Later op de ochtend kun je meedoen 
met het groenstrook onderhoud (niet verplicht natuurlijk!). 

Groenstrook onderhoud 
Het natuurpad Vogelzang, de groenstrook langs het spoor, is eigendom van NS vastgoed. 
De wijkvereniging heeft met NS vastgoed afgesproken dat de groenstrook open wordt 
gesteld, in ruil waarvoor de wijkvereniging deze onderhoudt. We hebben er een aantal 
fruitbomen geplant en organiseren elk voorjaar een ‘snoeiochtend’. Snoeiafval uit de wijk 
kan tegen de geluidswal worden geplaatst; dus niet over het hek gooien svp. 
Houtsnippers kunnen op het pad worden verspreid. Het stuk tussen de Spoorlaan en het 
pad houden we netjes en open. Hondenpoep – zeker op en naast het pad – graag 
opruimen (er hangen plactic zakjes bij de ingang bij Spoorlaan 9/11). Zo houden we het 
natuurpad samen netjes. Op zaterdag 8 april gaan we om 11.00 uur het natuurpad 
weer opknappen. Komen jullie een handje helpen? We verzamelen bij de ingang bij het 
begin van de Spoorlaan. Natuurlijk is er koffie, thee en koek. 
 
Eet mee 
Eind 2016 hebben Lieke Bronkhorst en Joja Bos, studenten aan de Hogeschool Utrecht, 
onderzoek gedaan naar de behoefte aan en mogelijkheden voor het organiseren van 
mee-eetavonden in Vogelzang. Aanleiding daarvoor was onder andere het succes van het 
running diner in onze wijk. Uit de enquete, die zowel via de mail als huis-aan-huis is 
verspreid, blijkt dat de behoefte om vaker samen te eten in de wijk heel beperkt is. 
Slechts 29 wijkbewoners hebben de enquete ingevuld en daarvan had 1/3 interesse om 
bij elkaar te eten. We zullen daarom als wijkvereniging geen verdere actie nemen. Wel 
wijzen we iedereen die het leuk vindt om samen met anderen te eten (incidenteel of 
regelmatig, als kok of als gast) graag op Eet mee!, een stichting die eet-matches maakt. 
Meer informatie vind je op www.eetmee.nl. 
 
Koffie ochtenden in 2017 
Zijn er op 15 maart, 10 april, 9 mei, 7 juni, 10 juli, 15 augustus, 13 september, 16 
oktober, 14 november en 13 december. Aanmelden bij Heleen André de la Porte 06-
15073324, ook om te horen waar het is. 

Contributie 
Ten slotte een verzoek aan onze leden om de jaarcontributie aan de vereniging te 
voldoen, als dat nog niet is gedaan. Dat kan door overmaken van 10 euro op 
rekeningnummer NL48 INGB 0008982811 ten gunste van Wijkvereniging Vogelzang in 
Bilthoven. 

Het bestuur van Wijkvereniging Vogelzang 
Gerrit Bloothooft (voorzitter), Heleen André de la Porte, Jeffrey Rundberg 
(penningmeester), Bert Roke, Maaico Maarsen 

Kijk op www.wijkvogelzang.nl voor verdere informatie en het laatste nieuws.  


