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speeltoestellen
dorpendialoog / leyensetuin
kerstactiviteit

Beste wijkbewoners,
Corona blijft de gemoederen bezighouden. Inmiddels neemt het aantal besmettingen weer toe
en zijn er weer extra maatregelen op 2 november aangekondigd maar welke geen gevolgen
hebben voor onze geplande activiteiten. Wij blijven de ontwikkelingen natuurlijk volgen.
Gelukkig hebben wij eind
augustus wel weer ons
jaarlijks wijkfeest kunnen
vieren. Het was een heerlijke
zomerse dag, met een
gemoedelijke sfeer, waarbij
jong en oud hebben
bijgedragen aan de
feestvreugde. Oud-hollandse
spelletjes en natuurlijk het
springkussen, een
drumworkshop, puzzeltocht
over bijen en een drankje
met diverse borrelhapjes. Het was gezellig bijpraten en kennismaken met nieuwe bewoners.
Running dinner: 6 november
Het Running Dinner vindt dit jaar wat later in het jaar plaats door corona en wel op 6
november. Het is een geweldige manier om bij wijkgenoten over de vloer te komen en in een
prettige en ontspannen sfeer kennis te maken of banden aan te halen. Inmiddels hebben zich
het recordaantal van meer dan 70 personen aangemeld, wij wensen allen een geweldige
avond. En wij bedanken Annette en Olga hartelijk voor wederom al hun inspanningen voor
een mooie avond.
Sint-Maarten : 11 november
Op donderdag 11 november vieren we ook weer Sint-Maarten. Zet een lichtje aan de straat of
in je raam als de kinderen welkom zijn voor een liedje en wat lekkers. Van 18:00-19:30 uur
staan we met een tafel op de hoek Middellaan – Koppellaan, met vuurkorven voor gezelligheid
en warmte. Er is warme chocolademelk en glühwein en ook bij ons kunnen de kinderen
zingen. Iedereen is van harte uitgenodigd om langs te komen voor een drankje.

St.Maarten in de wijk

Onderhoud groenstrook : zaterdag 6 november
Zaterdag 6 november is het nationale natuurwerkdag en wij grijpen dit graag aan om
onderhoud aan ons natuurpad uit te voeren en om het winterklaar te maken. Het zou fijn zijn
als er veel mensen meehelpen. We zorgen voor koffie met een koekje bij de toegang bij
spoorlaan 24. De werkzaamheden zijn vanaf 11:00 tot ongeveer 12:30/13:00 uur.
Wijkinitiatief speeltoestellen
Onze wijk heeft geen speelgelegenheid voor kleinere kinderen en ook niet direct in
naastgelegen wijken. Elke paar jaar borrelt dit weer op om hierover het gesprek aan te gaan
met de gemeente. Ook nu weer is er een groep ouders die het initiatief heeft genomen om
een inventarisatie te maken naar de mogelijkheden in de wijk. Wij stimuleren elke
wijkinitiatief als het een breedgedragen plan is.
Voortgang bijvriendelijke wijk
De dames Marie-Eve Rancourt en Katharina Meitinger zijn samen met imker Els Bonten in
september gestart met de plannen met de toegekende subsidie van KIEM. Zij streven met
naar bijvriendelijkheid en biodiversiteit over de hele wijk, en niet alleen de groenstrook. Zij
denken hierbij aan -) diverse bijenhotels door de hele wijk, -) stimuleren tuinen bijvriendelijk
in te richten oa door mogelijk ter beschikking stelling van bijvriendelijke planten/biobloembollen door grootschalige inkoop en -) educatie en plezier voor de jeugd in de vorm van
workshop bijenhotel maken, speurtocht en fotowedstrijd over bijen, etc.
Leyensetuin
Het voormalig politiebureau wordt ontwikkeld tot woningbouw. De gemeenteraad heeft op 30
september ingestemd met de ruimtelijke randvoorwaarden voor de Leyensetuin. Deze stellen
onder andere de bouwhoogte, het aantal woningen en de beoogde architectuurstijl vast. Het
plan bestaat uit drie appartementengebouwen met 52 appartementen, waarvan 36 sociale en
middenhuur en 16 voor vrijesector. Daarnaast omvat het plan 16 eengezinswoningen. Alle
woningen liggen rond een groene binnenruimte. Zie ook leyenseweg.info
Het participatieteam heeft veel inzet geleverd de afgelopen anderhalf jaar en neemt nu even
wat rust. Maar ze blijven graag aangehaakt en betrokken bij de ontwikkelingen en nadere
invulling van het plan. Neem gerust contact op met één van de leden van het participatieteam
als je meer informatie wenst.
Dorpendialoog
Gemeente De Bilt is bezig met de voorbereiding van de omgevingsvisie. In dat kader willen zij
graag met de woonkernen/dorpen in gesprek over wat zij belangrijk vinden in en voor het
dorp, welke ambities er zijn etc.. De gemeente wil voor elk dorp een dialoog starten, waarbij
het de bedoeling is dat de inwoners zelf de dialoog met elkaar voeren, de gemeente biedt
haar ondersteuning hierbij aan voor de organisatie. Voor meer informatie over het
dorpendialoog, zie doemeedebilt.nl Als iemand interesse heeft, graag even een mailtje naar
Jeffrey Rundberg, zodat we kunnen bekijken hoeveel animo hiervoor is. De gesprekken gaan
medio november starten.
Centrumplan/spoorzone
In de wijkapp is consternatie
ontstaan over het AD artikel over de
plannen van ruim 660 woningen in
de spoorzone. De stuatie is als volgt:
gemeenteraad is op 31/08 j.l. door
het college geinformeeerd over de
aanvraag bij het rijk voor een
financiele bijdrage op grond van de
regeling Woningbouwimpuls (WBI).
Het plan bij de aanvraag, zie
hiernaast, is geen uitgewerkt plan
want planvorming en participatie
moet nog worden opgestart. We volgen de ontwikkelingen en zijn in gesprek over deze
integrale visie op de spoorzone met de gemeente als ook met andere bewonersverenigingen.
Kerstactiviteit
We hebben een permanente kerstboom gekregen en willen de kerstactiviteit van het versieren
van de kerstboom dit jaar anders vormgeven. Wie wil ons helpen bij het verzinnen en
uitvoeren van een kerstactiviteit. Meld je aub bij Esther Strijbos.
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