
 
 
Bilthoven, 23 juli 2002 
 
 
Geachte buurtbewoner, 
 
 
Binnenkort ontvangt u een brief van de gemeente waarin zij ons meldt dat de afsluiting 
van de Spoorlaan helaas niet door zal gaan. Op grond van metingen heeft men 
besloten dat de hoeveelheid verkeer die door onze wijk gaat geen aanleiding geeft tot 
afsluiting. Onderstaand treft u de aantallen aan waarop de gemeente haar mening 
baseert: 
 
Om een goed beeld te krijgen van de verkeersintensiteit in onze wijk heeft de gemeente 
in mei door middel van telkabels metingen verricht. Op 5 verschillende punten in de 
wijk zijn kabels geplaatst waar de volgende verkeersintensiteiten per etmaal gemeten 
zijn:  
1. Spoorlaan I tussen Soestdijkseweg en Pr. Hendriklaan telling misluk 
2. Spoorlaan II  tussen Soestdijkseweg en Koppellaan 1838 auto's/etmaal 
3. Spoorlaan III nabij kruising Leijenseweg    2126 auto's/etmaal 
4. Middellaan nabij Leijenseweg     577 auto's/etmaal 
5. Pr. Hendriklaan  nabij Leijenseweg     896 auto's/etmaal  
 
Omdat de gemeente zich realiseert dat de ontevredenheid in onze wijk blijft bestaan, is 
er afgesproken dat er op donderdag 15 augustus a.s. vanaf 15.30 uur een wijkschouw 
zal plaatsvinden in onze wijk. Diverse wethouders zullen samen met enkele 
bestuursleden de grootste knelpunten in de wijk bekijken. Het accent zal hierbij 
liggen op verkeersonveilige punten, de kwaliteit van stoepen en asfaltering, de 
gebrekkige verlichting en groenvoorziening/-onderhoud. Heeft u nog 
bijzondere suggesties voor de wijkschouw, neem dan contact op met Els Bonten 
(Spoorlaan 21, 2293825), of Roel de Jong (Middellaan 8, 2290567). 
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We streven ernaar om de wijkschouw rond 17.00 uur te eindigen bij het 
pleintje aan de rotonde bij de Kruislaan/Pr. Hendriklaan. U kunt dan onder 
het genot van een drankje met één van de wethouders van gedachten 
wisselen over zaken die onze wijk betreffen. 
 
De uitkomst van bovengenoemde wijkschouw hopen wij u mee te delen 
in onze eerstvolgende algemene ledenvergadering op woensdag 25 
september a.s. om 20.00 uur. Zodra de locatie bekend is zullen wij u die 
mededelen. 
 
Ons jaarlijkse buurtfeest zal plaatsvinden op zondag 15 september a.s. Na de 
vakantie ontvangt u hierover gedetailleerde informatie. Het feestcomité kan 
nog enkele enthousiaste vrijwilligers gebruiken!! Bent u geïnteresseerd, 
neem dan contact op met indra van Deemter ( 2252467, e-mail 
i.van.deemter@fcj.hvu.n1). 
 
Wij wensen u een goede vakantie en graag tot 
ziens.  
 
Wijkvereniging Vogelzang 
p.o. 
 
 
 
 
voorzitter 
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