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Bilthoven, 20 december 2004 
 
 
 
Geachte buurtbewoners, 
 
Na lang wachten hebben we eindelijk drempels in onze wijk. Liever hadden we natuurlijk 
gehad dat onze wijk was opgeknapt maar de verkeersaanpassingen waren het hoogst 
haalbare voor dit moment. We hebben intussen wat verbeterpunten doorgegeven aan 
de gemeente die daar vervolgens alert op heeft gereageerd. Op sommige plekken 
waren de drempels te hoog en kwam men met de uitlaat tegen de drempels. Deze 
drempels zijn inmiddels verlaagd. Sommige automobilisten kiezen voor het lage deel van 
de drempel + de stoep. De gemeente heeft paaltjes naast de drempels geplaatst zodat 
het rijden over de stoep niet meer gaat. Zelf hebben wij sterk de indruk dat de 
hoeveelheid (sluip)verkeer is afgenomen. Duidelijkheid hierover krijgen we pas als we 
opnieuw een verkeerstelling gaan uitvoeren. 
 
Bewoners klaagden over de slechte zichtbaarheid van de drempels in het donker. Met 
betrekking tot dit punt hebben wij goed nieuws. Rob Heijboer is namens wijkvereniging 
Vogelzang in overleg met de gemeente over de slechte verlichting en het mede daar-
door veroorzaakte vandalisme. Hoewel de gemeente ons had verteld tot 2008 geen 
geld meer te willen/kunnen steken in onze wijk, heeft men onlangs besloten toch be-
staande lantaarnpalen te vervangen en om een aantal nieuwe palen bij te plaatsen.  
Deze werkzaamheden zullen eind februari volgend jaar starten. 
 
Zoals u misschien weet vieren we op 28 december a.s. het feit dat onze wijk 
kindvriendelijker is geworden met een kinderfeest. 40 Kinderen uit onze wijk in de leeftijd 
van 2 – 12 hebben zich opgegeven.  Wijkbewoners en ouders kunnen vanaf 16.00 uur 
een kijkje komen nemen in onze tent aan het Pr. Hendrikplein. 
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In onze eerstvolgende Algemene Ledenvergadering die zal worden gehouden op 
vrijdag 18 februari 2005 vanaf 20.00 uur in de Muziekschool in de Kwinkelier willen we 
graag weer met u van gedachten wisselen over de toekomst van onze wijk.  Wij vinden 
het moeilijk te accepteren dat onze wijk op z’n vroegst in 2008 zal worden opgeknapt en 
willen druk blijven uitoefenen op de gemeente. Noteer deze datum vast in uw agenda. 
We zullen u volgend jaar een herinnering met agendapunten sturen. 
 
Rest ons nog u fijne feestdagen te wensen en hopelijk tot ziens bij ons kinderfeest of in 
het nieuwe jaar. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Wijnand Mebius 
Voorzitter Wijkvereniging Vogelzang 
Secretariaat Koppellaan 6 
3721 PE  Bilthoven 
030 - 2252467 


