Nieuwsbrief Wijkvereniging Vogelzang
Lid worden en contributie
Vogel spotten – 7 april
Paaseieren zoeken – 18 april
Basiscursus reanimatie/AED
Faceland
Centrumplan/Spoorzone

Beste mede-wijkbewoners,
Sinds maart zijn er bijna geen coronamaatregelen meer, de overheid geeft slechts nog
adviezen om verspreiding van corona te beperken. Dit geeft onze wijkvereniging de
gelegenheid om activiteiten weer op te starten. We zullen ons best doen om alle
reguliere activiteiten te organiseren en door te laten gaan.
koffieochtenden
Op 17 maart was er eindelijk weer een
gezellige koffie-ochtend met Vogelzangdames. Er was veel bij te praten, lief en
(oorlog)leed. En wie dat wilde, kon een ritje
maken op een riksja.
Wil je ook een keer naar de koffie-ochtend komen (ook heren zijn welkom!), neem dan
contact op met Heleen. Bij Heleen en op riksjadebilt.nl vind je meer informatie over
Riksja De Bilt, een vrijwilligersorganisatie die mensen die niet (meer) kunnen fietsen in
een riksja het gevoel geeft van ‘de wind door je haren’.
Ledenadministratie en contributie
We zullen voor de zomer nog een ALV houden waarvoor we bezig zijn met de financiele
jaarafsluiting. We constateren dat de inkomsten van contributie achterblijft vanwege de
vele wisselingen van huiseigendom en de snelheid ervan. Wij komen graag bij nieuwe
bewoners introductie geven van de wijkvereniging maar door corona kon dit afgelopen
jaren niet. Graag vragen we alle nieuwe bewoners contact op te nemen met onze
penningmeester Tim Heere of gebruik te maken van het aanmeldformulier op
www.wijkvogelzang.nl.
Lidmaatschap van de wijkvereniging kost slechts €10,- per
adres/gezin per jaar. Als je nog niet betaald hebt voor 2022,
vragen wij je het over te maken op rek.nr. NL48 INGB 0008982811
ten name van Wijkvereniging Vogelzang. En vermeld daarbij aub
het contributiejaar en je adres. Je kunt nog makkelijker ook
gebruik maken van de QR code hiernaast welke werkzaam is
gedurende de maand april.
Het is een klein bedrag, maar het helpt ons leuke dingen te doen voor de hele wijk.

Vogels spotten tijdens vogelzang wandeling
Wie gaat er mee vogels spotten in de wijk met Janneke Kimstra (Vogelwacht Utrecht)?
Kom dan op zaterdag 9 april om 7.30 uur naar het grasveld bij de Kruislaan/Prins
Hendriklaan. We zouden het leuk vinden als ook jongeren meekomen en we verwijzen
graag naar de plaat die voor de tuinvogeltelling wordt gebruikt, te vinden op
www.vogelbescherming.nl. En zoals elk jaar wordt de wandeling afgesloten met een
lekker ontbijt, aangeboden door Titia en Gerrit. Voor hun organisatie: graag aanmelden
bij Jeffrey.
Paaseieren zoeken
Op Tweede Paasdag, maandag 18 april, gaan we weer paaseieren verstoppen voor de
(kleine) kinderen. Voor de iets grotere kinderen is er weer een (foto)speurtocht door de
wijk. Om 11 uur staan we met een kraam met limonade en koffie – en natuurlijk
paaseietjes - klaar op het grasveld van de Prins Hendriklaan/Kruislaan. Leuk om jullie
dan te ontmoeten.
Basiscursus reanimatie / AED
In samenwerking met Hartstichting / Hartslag De Bilt wordt een basiscursus
reanimatie/AED georganiseerd op 18 mei en duurt de hele avond. Meld je voor 22 april
aan voor deze cursus bij Jeffrey. Of en welke kosten hiermee gemoeid zijn, kunnen we
nog niet zeggen. Na het succesvol volgen van deze cursus kan je je aanmelden voor
burgerhulpverlener.
Faceland
Het pand gelegen aan de Soestdijkseweg-Zuid 251a heeft onlangs een nieuwe eigenaar
gekregen. Deze is van plan het kantoorpand te gaan gebruiken als cosmetische kliniek en
heeft daartoe een omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente. Direct omwonenden
hebben de gemeente hun mening gestuurd over deze aanvraag. Mede naar aanleiding
hiervan is de wijkvereniging het gesprek aangegaan met de gemeente en de directie van
Faceland. Om de zorgen te delen van een forse toename van verkeersbewegingen, mede
langs kinderspeelplaats, toename van parkeeroverlast in de wijk, geluidsoverlast tgv
openingstijden (avond en weekend) en mogelijke veiligheid en milieuaspecten door de te
gebruiken chemicaliën.
Centrumplan/Spoorzone
De gemeente wenst nogmaals een subsidieaanvraag in te dienen bij het Rijk voor een
financiële bijdrage aan de woningbouwambities voor het gebied Centrumplan/Spoorzone.
Dit plan is eerder in het nieuws geweest als “manhattan aan het spoor”. De gemeente
geeft aan de komende tijd aan de slag te gaan met het maken van een integrale visie
voor dit gebied met naast woningbouw ook wijkontwikkeling, mobiliteit, duurzaamheid en
groene identiteit. De gemeente wenst dit jaar tot visievorming te komen middels
participatie. Wij willen als wijkvereniging een bijdrage leveren bij de visievorming en
kaderstelling. We werken hierin samen met
betrokken bewoners aan het centrumplan, te
weten uit Bilthoven noord, De Leijen, P3R en
de ondernemers uit Bilthoven Centrum. We
weten nog niet precies hoe de particiaptie
wordt vorm gegeven, maar we kunnen alle
hulp gebruiken. We komen graag in contact
met professionals in de wijk op het gebied
van gebiedsontwikkeling. Neem graag contact
met één van ons op.
We houden jullie op de hoogte van de plannen.
Het bestuur van Wijkvereniging Vogelzang
Jeffrey, Tim, Stacey, Bertine, Esther, Madelon

