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Hulp nodig bij boodschappen of 
andere klussen: 
 
Heleen via 06.15073324  

 
Beste mede-wijkbewoners, 
 
Het is een bijzondere tijd die we meemaken, iedereen wordt geraakt door de 
coronamaatregelen en kent wellicht in zijn of haar omgeving wel mensen die persoonlijk 
zijn getroffen door het coronavirus. We leven met hen mee en wensen ze sterkte en 
beterschap. 
 
Het kabinet heeft de verregaande maatregelen in de strijd tegen het coronavirus 
verlengd t/m 28 april. Het bestuur heeft besloten ook alle activiteiten van de 
wijkvereniging in ieder geval tot en met 28 april te schrappen.  
 
We zien in de wijk dat mensen elkaar helpen; boodschappen voor buren of hulp bij 
andere werkzaamheden. Er wordt dus echt al goed gehoor gegeven aan de oproep tot 
onderlinge hulp en solidariteit, en dan vooral voor de ouderen. Maar wij willen graag 
zeker weten dat alle mensen die wat extra hulp wensen, ook goed de weg weten hoe 
deze te krijgen. Vandaar deze oproep aan alle ouderen in de wijk om te laten weten als 
zij boodschappen nodig hebben of andere soort hulp willen. Dit kan bij Heleen via 
06.15073324.  
 
Maar ook verwijzen we graag op de extra hulp die MENS De Bilt specifiek biedt in deze 
coronatijd. Op de website www.mensdebilt.nl is veel te lezen over al hun initiatieven. We 
noemen hier in iider geval dat ze telefonisch bereikbaar zijn op 030.7440595 om je op te 
geven voor de telefoonlijn (wordt je af en toe gebeld), boodschappenservice en voor 
kleine klussen in en rond huis, zoals de hond uitlaten. Maar ook bieden zij de 
mogelijkheid tot het bespreken van levensvragen als je eenzaam voelt of te maken krijgt 
met ziekte, verlies of kwetsbaarheid via het centrum voor levensvragen of het 
bezinningshuis. Als je graag met hun in contact wilt komen, maar niet weet hoe, laat het  
Heleen dan ook weten. Zij zal kijken en coördineren wie dan het beste kan helpen. 
 
Paasviering 
Afgelopen jaren hebben we op 2de paasdag eieren gezocht voor de kleinsten en een 
wijkspeurtocht door de wijk voor de wat oudere kinderen. Dat gaat nu NIET door. Maar 
we willen in plaats daarvan graag met alle kinderen de wijk mooier en vooral kleuriger 
maken. Wij nodigen alle kinderen uit om tijdens Pasen een stoepkrijt tekening te maken 
op de stoep of straat (en dus niet op muren) voor de eigen deur en/of voor de deur van 
een oudere wijkgenoot. Iedereen kan afstand houden bij het tekenen en samen maken 
we er een mooie kleurige wijk van waar iedereen van kan genieten. En als je geen 
stoepkrijt hebt, kan je een doosje stoepkrijt op zaterdag op Spoorlaan 24 ophalen.  
 
 
 



Bestuur 
De ALV wordt ook doorgeschoven. Ondanks dat er geen formele 
bekrachtiging heeft plaatsgevonden, zal het bestuur operationeel in de 
nieuwe formatie opereren. Tjeerd Mijnster heeft het bestuur verlaten 
en wordt hartelijk bedankt voor zijn tijd en inzet als bestuurslid. 
 
Automatische Externe Defibrilator (AED) 
De AED is geïnstalleerd op de hoek van de Prins Hendriklaan en de 
Kruislaan. We danken Wijnand Mebius dat hij hiervoor toestemming 
heeft gegeven. De AED is aangemeld bij het rode kruis. 
 
We komen nog terug op training in gebruik. Wel maken we jullie er 
graag op attent dat het rode kruis nu gratis een thuiscursus ehbo 
aanbiedt, zie www.rodekruis.nl/nieuwsbericht/gratis-thuiscursus-ehbo/. 
 
Gemeente De Bilt: Gebiedsmakelaar Harry van Dijk 
Onze wijk heeft een nieuw aanspreekpunt binnen de gemeente, de heer Harry van Dijk:  
 

“In oktober 2019 ben ik begonnen als gebiedsmakelaar voor het 
gebied Bilthoven, dit doe ik samen met Maarten Linssen. Mijn 
aandachtsgebied is globaal Bilthoven Zuid-West, het gebied 
tussen de Jan Steenlaan, Soestdijkseweg Zuid en de 
Groenekanseweg. 
 
Als gebiedsmakelaar fungeer ik als aanspreekpunt voor bewoners 
en bewonersverenigingen, collega’s en bestuurders, organisaties 
en instellingen in de wijken. Daarbij focus ik mij op initiatieven, 
projecten, issues en ideeën die impact hebben op uw 
leefomgeving.” 

 
Gemeente De Bilt: Ontwikkeling voormalig politiebureau 
De gemeente heeft de omwonenden van het voormalig politiebureau aan de Leijenseweg 
geïnformeerd over de woningbouwplannen voor dit terrein. Ook is men geïnformeerd dat 
de gemeente de volkstuinen tussen onze wijk en het plangebied wil betrekken in één 
integraal woningbouwplan. Er is een website van dit plan, zie www.leyenseweg.info 
De ontwikkelaar is bezig een adviesteam samen te stellen met afvaardiging van de 
bewoners van alle direct betrokken straten. De bewoners van de Spoorlaan en de 
Leijenseweg uit onze wijk zijn zich aan het organiseren. Wij verwijzen hiervoor graag 
naar Esther en Joris op Spoorlaan 39. 
 
Gemeente De Bilt: snelfietspadverbinding 
Er heeft op 9 maart een eerste bewonersbijeenkomst plaatsgevonden over de provinciale 
plannen voor het realiseren van snelfietsverbindingen oa door Bilthoven. Deze plannen 
houden o.a. in dat de Leyenseweg van rotonde tot aan Soestdijkseweg-Zuid onderdeel  
wordt van deze verbinding. De wijkvereniging wenst geïnformeerd te worden en mee te 
praten met deze ontwikkelingen omdat de toegang tot de wijk hiermee gemoeid is. 
 
Gemeente De Bilt: kapbeleid 
Op 10 maart is in de commissie openbare ruimte het nieuwe kapbeleid besproken en 
aangenomen en zal nu op korte termijn ter stemming aan de gemeenteraad worden 
voorgelegd. Hiermee wordt de oude vergunningsregeling grotendeels hersteld. Voor onze 
wijk impliceert dat weer bescherming van de bomen in particuliere tuinen. 
 
Nieuwsbrief 
Wil je de nieuwsbrief ook digitaal ontvangen, wil je dit dan ajb opgeven aan Tim Heere. 
Je wordt dan opgenomen in de mailinglijst van mailchimp. 

 

Het bestuur van Wijkvereniging Vogelzang 
Jeffrey Rundberg, Bert Roke, Stacey Vrijhof, Tim Heere, Bertine Klinkenberg 


