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Beste mede-wijkbewoners, 
 
2010 was een gedenkwaardig jaar voor onze wijk. In deze nieuwsbrief willen we als 
bestuur van de wijkvereniging daar aan het einde van het jaar bij stil staan, maar ook 
vooruit kijken naar wat ons nog te wachten staat, want zeker rond de wijk zal het de 
komende jaren niet rustig zijn.  
 
Wijkrenovatie voltooid! 
Na wat uitstel door winterse kou is half februari de wijkrenovatie eindelijk van start 
gegaan, en in vijf maanden grotendeels voltooid. En wat zien de lanen er weer prachtig 
uit! De klinkerbestrating heeft een prettige uitstraling, de stoepen zijn met stevige tegels 
belegd, en ook onder de grond is het nodige gebeurd. De aannemerscombinatie 
Meijerink, Scherrenberg en Agterberg heeft prima werk geleverd, en de wijk heeft zich 
van zijn beste zijde laten zien in de samenwerking met de uitvoerders. Daar mogen we 
trots op zijn. Ook de contacten met de gemeente zijn prima verlopen, er is voor allerlei 
problemen een oplossing gevonden. Extra paaltjes langs de Leijenseweg zorgen voor 
beter zicht, ook al blijft de uitritsituatie niet optimaal. Er is nog steeds het een en ander 
te doen, zoals het planten van een aantal nieuwe bomen en klein groen, maar we hebben 
er vertrouwen in dat het goed komt.  
 
Groenstrook opgeknapt 
In mei is de groenstrook langs het spoor door een groep wijkbewoners grondig 
schoongemaakt. In korte tijd kwamen er karrevrachten vuil uit, en werd het dode hout 
tegen de wal gelegd. Ook het komend jaar zouden we weer een keer met zijn allen 
onderhoud willen plegen, en daarvoor het advies van een hovenier inwinnen. 
 
Bestemmingsplannen 
Begin 2010 is het nieuwe bestemmingsplan Bilthoven-Zuid door de gemeenteraad 
goedgekeurd. Het heeft een conserverend karakter want er mogen niet meer huizen in 
de wijk komen dan er nu staan. Ook moet er rond de woningen voldoende ruimte blijven 
tot de naastgelegen percelen zodat de wijk open en groen blijft. Minder gunstig is het 
met met het bestemmingsplan Stationsgebied gelopen. Aan het begin van de Spoorlaan 
mag aan de andere zijde van de aanloop naar de spoortunnel tot vier bouwlagen plus kap 
gebouwd worden. Dat vinden we te hoog, maar het is toch zo besloten. We hopen dat 
door een gevarieerde architectuur een massieve uitstraling van die bebouwing 
voorkomen wordt.  
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Soestdijksewegtunnel 
In 2011 zal begonnen worden met voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van 
de spoortunnel voor de Soestdijkse weg. Er zal veel gekapt en gesloopt worden in de 
driehoek tussen Spoorlaan en Emmaplein. We verwachten dat door de afsluiting van de 
Spoorlaan de wijk gevrijwaard blijft van werkverkeer door onze wijk. Er was afgesproken 
dat die afsluiting voor autoverkeer aan het einde van de wijkrenovatie zou moeten 
plaatsvinden, maar dat is voortdurend door de gemeente uitgesteld. Wel is er in 
november eindelijk een verkeersbesluit genomen, dus we hopen nu snel van sluipverkeer 
verlost te zijn. Een nog niet opgelost probleem dat ons raakt is de uitrit voor 
begrafenisondernemer Tap. Deze wil het liefst op de Soestdijkseweg in en uit, en wij 
ondersteunen dat. Maar de gemeente stuurt sterk aan op een uitrit via de Spoorlaan. De 
onderhandelingen zijn nog gaande. Overigens zijn de feitelijke graafwerkzaamheden voor 
de tunnel pas op zijn vroegst in het najaar te verwachten. Bewoners zullen begin volgend 
jaar door de gemeente worden geïnformeerd.  
 
Leijensewegtunnel 
Wethouder Ditewig is vastbesloten na realisatie van de tunnel voor de Soestdijkseweg, 
ook een tunnel te realiseren voor de Leijenseweg. Dat project heeft zijn schaduw al 
vooruit geworpen, door het bekend worden van een plan om woningen aan de 
Leijenseweg 32-34-36 te slopen om ruimte te maken voor een rotonde bij de T-kruising 
Tweede Brandenburgerweg en de Leijenseweg. Met een nieuwe doorgaande route 
rondom het politiebureau en brandweer en dan over de tunnel richting Anne Franklaan. 
Daar is van alle kanten scherp tegen geprotesteerd, en de wethouder heeft verklaard een 
oplossing door een kleine verlegging van de Tweede Brandenburgerweg over het terrein 
van Inventum, te steunen. We geloven dat natuurlijk pas wanneer de grond daarvoor 
ook daadwerkelijk door de gemeente is gekocht. 
 
We houden als bestuur van de wijkvereniging de vinger aan de pols bij al deze 
ontwikkelingen. Het lukt om veel te realiseren, maar af en toe moeten we een 
teleurstelling incasseren. En dan is het prettig op het jaarlijkse wijkfeest een brede 
betrokkenheid van de bewoners bij onze mooie wijk en elkaar te ervaren. Laten we die 
blijven koesteren!  
 
Wij wensen u een gezond en voorspoedig 2011. 
 
Het bestuur van Wijkvereniging Vogelzang 
 
Gerrit Bloothooft (voorzitter) 
John van Zijl (secretaris) 
Koos Verhoeff (penningmeester) 
Reina Everaars-Katerberg 
John van Deemter 
Maaico Maarsen 
 
 
 
De Algemene Ledenvergadering zal komend jaar op dinsdag 15 februari plaatsvinden, om 
20 uur in het zaaltje naast de Zuiderkapel aan de Boslaan. Schijf het alvast in de agenda! 
 
Kijk op onze website www.wijkvogelzang.nl voor het laatste nieuws.  
 
En als u het nog niet bent: word lid! Het formulier kunt u downloaden vanaf de website. 
Het lidmaatschap kost 10 euro per jaar. Ook kunt u contact opnemen met de 
penningmeester, Koos Verhoeff, Prins Hendriklaan 67. 
 
PS: Na het wijkfeest van 30 augustus zijn er borden en bestek achtergebleven, en op te halen op Koppellaan 2. 


