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Bilthoven, 10 december 2006 

NIEUWSBRIEF 
 
Beste leden van de wijkvereniging, 
Beste bewoners van ‘Wijk Vogelzang’, 
 
Met deze nieuwsbrief willen wij u graag op de hoogte brengen van de ontwikkelingen in onze 
wijk.  
 
 

• Verkeersmeting 
 
Enige tijd geleden heeft er een verkeersmeting plaatsgevonden in de wijk. Daarbij zijn zowel 
de verkeersintensiteit als de snelheid van het verkeer gemeten. 
 
- De hoeveelheid verkeer is in vergelijking met de meting van 2002 drastisch verminderd. 
Op de plaats van de meting passeerden in 2002 dagelijks 1838 voertuigen, nu zijn dat er nog 
ca. 500. De wijkvereniging is uiteraard blij met deze forse afname van sluipverkeer. 
 
- De snelheidsmeting heeft aangetoond dat er nog steeds veel te hard gereden wordt. 
Landelijk wordt in een 30-km gebied uitgegaan van een zgn. 80%-norm. Dat betekent dat 
80% van de voertuigen in een 30-km gebied maximaal 40 km/u mag rijden. Indien dit getal 
hoger ligt is de gemeente wettelijk verplicht maatregelen te treffen om deze snelheid terug te 
dringen. In onze wijk is deze wettelijke norm van maximaal 40 fors overschreden, de meting 
kwam uit op maar liefst 48. 
 
 

• Bloembakken / obstakels 
 
In het voorjaar van 2006 heeft de gemeente toegezegd bloembakken te plaatsen op 4 
locaties in de wijk. In het najaar zijn 2 van deze bakken geplaatst, de andere 2 zouden 
enkele weken later geplaatst worden. De bakken werden echter met grote regelmaat 
omgegooid waardoor de gemeente besloten heeft om ze weer te verwijderen.  
Omdat er wel maatregelen genomen moeten worden om de verkeerssnelheid terug te 
dringen zullen binnenkort ‘vandalismebestendige’ obstakels aangelegd worden. Het gaat 
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hierbij om een kleine verhoging met daarop rood-wit gestreepte paaltjes. Er onstaat daardoor 
een wegversmalling voor het gemotoriseerd verkeer en een aparte doorgang voor fietsers. 
Voor 2 van de obstakels zijn nieuwe lokaties gezocht. Alle bewoners in de directe omgeving 
van de te plaatsen obstakels zijn of worden hierover door de gemeente schriftelijk 
geïnformeerd. 
 
 

• Shuttlebusdienst RIVM 
 
De busdienst van het RIVM maakte in het verleden gebruik van onze wijk als sluiproute naar 
het station. Op verzoek van bewoners heeft de wijkvereniging enkele gesprekken hierover 
gevoerd met het RIVM. Het resultaat hiervan is dat de bussen nu niet meer door de wijk 
rijden. Alleen het in- en uitstappen gebeurt vooraan in de Spoorlaan. Bij de ontwikkeling van 
het Emmaplein komt hiervoor hopelijk een betere en veiligere oplossing. 
 
 

• Wijkrenovatie 
 
Het ziet ernaar uit dat de wijk in 2008 gerenoveerd zal worden. De planning voor de 
renovatie start in 2007. De wijkvereniging is tijdens de planning een gesprekspartner van de 
gemeente. Hoewel de vereniging geen besluiten kan nemen, kan zij wel trachten de 
besluitvorming te beïnvloeden door kenbaar te maken wat de wensen en ideeën zijn van de 
bewoners. De gemeente zal binnen haar mogelijkheden rekening houden met deze wensen 
en voorstellen. 
In de komende maanden zullen wij een enquête houden om zodoende de wensen van onze 
leden in kaart te kunnen brengen. Ook zal er naast de ledenvergadering wellicht een extra 
bijeenkomst gepland worden om met elkaar van gedachten te wisselen. 
Om met een zo breed mogelijk gedragen plan te komen is het van belang dat zoveel 
mogelijk bewoners lid zijn van de vereniging en meedenken over de toekomstige inrichting 
van onze directe woonomgeving. Alleen op die manier kunnen we zorgen dat de wijk zoveel 
mogelijk aan ieders wensen tegemoet komt.  
Het is jammer als bewoners niet deelnemen aan het voorbereidende traject, maar wel 
achteraf klagen als het resultaat hen niet bevalt.  
 
 

• Ontwikkeling Centrumgebied 
 
De wijkvereniging houdt de ontwikkelingen rondom het centrumgebied in de gaten. 
Hoewel het gebied buiten de grenzen van onze wijk valt, kunnen maatregelen die daar 
genomen worden zeker invloed hebben op de verkeersdruk in onze wijk. Besloten is om in 
dit kader aansluiting te zoeken met de overkoepelende Stichting “ Hart Van Bilthoven” om  
via een breder front richting alle partijen (gemeente, projectontwikkelaar..etc) de belangen 
van onze wijk beter te kunnen behartigen. 
 
 

• Spoorlijn  
 
Er wordt momenteel onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een verdiept spoor door 
de gemeente De Bilt en de gemeente Zeist. Eén van de mogelijkheden die hierbij ter sprake 
is gekomen is het aanleggen van een nieuwe spoorwegovergang tussen de Spoorlaan en de 
Rembrandtlaan, zodat het stationsgebied meer bij het winkelcentrum kan worden betrokken.. 
Indien men deze optie verder zou gaan ontwikkelen heeft dit grote gevolgen voor onze wijk.  
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De wijkvereniging is lid van de klankbordgroep die deze ontwikkelingen nauwgezet in het 
oog houdt.  Ook wordt binnen de Stichting Hart Voor Bilthoven hiertegen stelling genomen. 
 
 

• Ledenvergadering 
 
De leden ontvangen gelijktijdig met deze nieuwsbrief een uitnodiging voor de jaarlijkse 
algemene ledenvergadering. 
Bent u nog geen lid van de wijkvereniging maar wel geïnteresseerd? 
Lidmaatschap kost slechts 6 Euro per jaar. U kunt zich aanmelden bij het secretariaat, tel. 
2293825, of via e-mail info@wijkvogelzang.nl. 
 
 

• Website 
 
Dhr. Gerrit Bloothooft, bewoner en vrijwilliger binnen onze wijk heeft het afgelopen jaar een 
prachtige website gemaakt voor de wijkvereniging. Naast praktische informatie omtrent de 
wijkvereniging kunt u er ook een grote hoeveelheid historisch materiaal vinden. Een bezoek 
meer dan waard.!!!  Neem dus eens een kijkje op : www.wijkvogelzang.nl . 
 
 

• Vandalisme / overlast jongeren 
 
Het vandalisme en de overlast van dronken jongeren neemt de laatste tijd zeer ernstige 
vormen aan binnen onze wijk. Het door ons aangevraagde extra politietoezicht is helaas  
weinig effectief. (Gemeente De Bilt beschikt voor alle 6 de kernen slechts over 2 
politiewagens)  De wijkvereniging heeft daarom een nog actiever beleid gestart richting 
politie en gemeente politiek om het e.e.a. krachtig aan te pakken. O.a. is ingesproken tijdens 
de gemeenteraad op 7 december 2006. Wij zullen proberen om samen met de lokale 
overheden een beter preventiebeleid te ontwikkelen. 
Alle bewoners wordt verzocht om overlast of vernielingen direct te melden aan de politie via 
0900-8844 of in noodgevallen het 112 nummer. Wilt u zo vriendelijk zijn om alle toekomstige 
gevallen ook aan ons via de website te melden. Zodoende krijgen we een goed overzicht van 
alle incidenten. Gevallen van een jaar geleden tot op heden kunnen ook gemeld worden, 
zodat we bewijsvoering richting gemeente en politie kunnen overleggen. 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 

 
 
Marcel Flipse 
Voorzitter Wijkvereniging Vogelzang 


