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Bilthoven, 11 april 2006 
 
Onderwerp: nieuwsbrief 
 
 
 
 
Beste leden van de wijkvereniging, 
 
 
Lange tijd hebt u van de wijkvereniging weinig vernomen en daarmee is misschien de indruk 
ontstaan dat er weinig te melden was vanuit het bestuur. Gelukkig kunnen we u het 
tegenovergestelde beeld weergeven in deze nieuwsbrief; 
 
 

• Ledenwervingsactie 
 
De afgelopen maanden heeft u een bezoek (of krijgt nog een bezoek) gehad om enerzijds 
uw lidmaatschapgegevens te actualiseren (of uw interesse voor vrijwilligerswerk te peilen), 
anderzijds hebben wij een actieve ledenwervingscampagne gehouden. Deze campagne is 
nog niet afgelopen, echter een eerste indruk ontstaat dat wij ons doel van 15 % meer leden 
gemakkelijk zullen bereiken. Fantastisch om zoveel nieuwe leden te mogen verwelkomen. 
Tevens zijn wij verheugd met de aanmelding van diverse vrijwilligers die in de toekomst 
diverse werkzaamheden zullen ondersteunen. Wij houden u op de hoogte… 
 
 

• Website 
 
Om een effectievere uitwisseling van gegevens en een makkelijke communicatie na te 
streven hebben wij een website ontworpen. Wegens drukke werkzaamheden van alle 
enthousiaste bestuursleden, is deze website echter nog onvoldoende gevuld. Graag doen wij 
bij dezen een beroep op creatieve auteurs om hun literaire capaciteiten de vrije loop te laten. 
U kunt zich aanmelden bij ons secretariaat. Noteert u alvast ons adres? : 
 
www.wijkvogelzang.nl 
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Voortaan zullen wij zoveel mogelijk onze nieuwsbrief per e-mail verzenden. Leden die geen 
e-mail hebben, kunnen een kopie in de brievenbus verwachten. 
 
Op de website treft u de contactgegevens aan van de bestuursleden, naast persoonlijk of 
telefonisch contact kunt u voortaan ook via deze e-mail adressen met ons communiceren. 
 
 
 

• Shuttlebusdienst RIVM 
 
N.a.v.  klachten van bewoners  uit onze wijk heeft het bestuur een brief gestuurd naar de 
Directeur-generaal van het RIVM om aan te geven dat de busverbinding  NSstation - RIVM 
een forse belasting geeft op de verkeersdrukte in onze wijk. Dit beeld werd versterkt, doordat 
onlangs een semi-touringcar werd ingezet, waardoor voor sommigen een onhoudbare 
situatie was ontstaan. Op basis van deze brief is het bestuur uitgenodigd voor een gesprek, 
wat het volgende resultaat heeft opgeleverd: 
 

1. De shuttlebus verbinding zal niet langer door onze wijk worden onderhouden. Alle 
chauffeurs krijgen de instructie om alleen doorgaande wegen te gebruiken. Bij hoge 
uitzondering zal in het geval van een ernstige blokkade van de doorgaande wegen 
incidenteel nog gebruik gemaakt worden van onze wijk. 

2. Er zal door het RIVM worden getracht om de opstelplaatsen op de Spoorlaan te 
verplaatsen naar een locatie waar hinder aan het doorgaande verkeer (fietsers !) 
wordt voorkomen. De wijkvereniging zal deze doelstelling naar de gemeente actief 
ondersteunen 

3. ’s Winters wachten de voertuigen met draaiende motoren op de passagiers, hetgeen 
onnodige luchtvervuiling met zich mee brengt. Afgesproken is dat de voertuigen 
uitgerust worden met een standkachel zodat de motoren tijdens het wachten 
uitgeschakeld kunnen worden. 

 
Conclusie: een nuttig en constructief gesprek en vanaf deze plek bedanken wij nogmaals het 
RIVM voor de welwillende medewerking. 
 
 
 

• Verkeersdrempels/wijkrenovatie 
 
Op 5 april jl. heeft het bestuur samen met dhr. J. v.d. Weerdt een gesprek gehad met 
wethouder IJssenagger en verkeerstechnisch medewerker dhr. v.d. Hurk. Inzet van het 
gesprek was om de toezegging uit 2004 van de gemeente (effectieve & veilige 
verkeersremmende maatregelen tot aan de wijkrenovatie in 2008) definitief gestalte te 
geven. Het volgende is afgesproken: 
 

1. Eén drempel bij het begin van de Spoorlaan (ingang Leijenseweg) is onvoldoende 
effectief en zal worden opgehoogd. 

2. Het plateau Koppellaan/Spoorlaan heeft een onvoldoende remmende werking en het 
bestuur verzoekt de gemeente om de hellingshoek te toetsen aan de CROW 
richtlijnen. Dit is geaccepteerd en zal worden uitgevoerd. 
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3. De gemeente zal i.s.m. de wijkvereniging en alle bewoners van de wijk, bij wijze van 
proef, maximaal 6 bloembakken plaatsen om een betere remmende werking te 
krijgen op die trajecten waar de snelheid fors overschreden wordt. E.e.a. is door de 
gemeente ook op de Paltzerweg met veel succes uitgevoerd. Bent u van mening dat 
dit bij u in de buurt het geval is, meldt u zich dan via het secretariaat, zodat wij de 
gemeente diverse suggesties voor locaties van de te plaatsen plantenbakken kunnen 
geven. Na de wijkrenovatie in 2008 verdwijnen de bloembakken weer. De bewoners 
wordt verzocht om onderling zelf zorg te dragen voor de beplanting en onderhoud. 
Het bestuur heeft met deze proef ingestemd, echter indien er verkeerstechnisch 
onaanvaardbare situaties ontstaan, willen wij deze proef direct opheffen. 

4. Wethouder IJssenagger meldt dat het nieuw te vormen college (PvdA, D66, 
Groenlinks en VVD) bezuinigingen wil doorvoeren op diverse portefeuilles, waaronder 
onderhoud van wegen. Hoewel zeker onze wijk voor 2008 ingepland staat, is er geen 
zekerheid. Als reactie heeft het bestuur op 6 april de gemeenteraad, het zittende 
college en de beide informateurs toegesproken tijdens de raadsvergadering. Motto 
was: belofte maakt schuld, verder uitstel zullen wij niet meer accepteren. Het bestuur 
zal een zeer actieve druk neerleggen bij de wethouder en de raad om deze belofte uit 
2004 gestalte te geven. 

 
 

• Wijkfeest 
 
Binnenkort ontvangt u een uitnodiging van het feestcomité voor een spetterend wijkfeest 
voor jong en oud! Check uw brievenbus en…kom ! 
 
 
Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd, 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 

 
 
Marcel Flipse 
Voorzitter Wijkvereniging Vogelzang 
 
 


