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Februari 2022

Extra editie
Het is niet onze gewoonte om extra edities uit te brengen, maar we willen graag de aandacht
vestigen op de verkiezingsdebatten, het concept beleidsplan van De Wijkraad en op de start van de
2e fase van de groenrenovatie.

Lijsttrekkersdebatten
Lijsttrekkersdebat Woningbouwopgave De Bilt 23 februari.
De bewonersorganisaties bewonersvereniging Bilthoven Noord, platform P3R, wijkvereniging
Vogelzang, ondernemersvereniging Bilthoven Centrum en Wijkraad De Leijen organiseren in aanloop
naar de gemeenteraadsverkiezingen een lijsttrekkersdebat. Dit debat zal onder leiding staan van
Frans Soeterbroek (www.deruimtemaker.nl) en zal plaatsvinden op woensdagavond 23 februari 2022
om 20.00 uur in de Woudkapel in Bilthoven.
Onderwerp van het debat zijn de woningbouwplannen in onze gemeente, met de planvorming in de
Spoorzone als meest recente voorbeeld. Aan de hand van enkele stellingen hebben de lijsttrekkers
één stelling gekozen om daar een korte toespraak over te houden. Daarna vindt er een korte
discussie plaats met de lijsttrekkers en het publiek.
Het programma Nieuwsuur maakt in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen een reportage
over de woningbouw in onze gemeente. De programmamakers zullen ook opnames maken tijdens
het debat op 23 februari aanstaande.
Het debat live te volgen via de website www.debilt2050.nl en via https://regiotvdebilt.nl .

Verkiezingsdebat 9 maart.
Andere jaren werden verkiezingsdebatten georganiseerd door bewonersverenigingen. Dit jaar is er
door Corona minder animo.
De gemeente en de Raadsgriffie zullen daarom zelf een verkiezingsdebat organiseren op woensdag 9
maart. Locatie is vooralsnog de Mathildezaal. Houdt hiervoor de plaatselijke kranten in de gaten.
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Concept Beleidsplan Wijkraad De Leijen 2022-2026
De Wijkraad legt op dit moment de laatste hand aan het beleidsplan voor de jaren 2022-2026.
Vanaf 1 maart staat dit concept plan op onze website www.wijkraaddeleijen.nl . Wij roepen eenieder
op om dit concept te lezen en te voorzien van commentaar via onze email info@wijkraaddeleijen.nl
onder vermelding van ‘Beleidsplan’.

Groenrenovatie in onze wijk: 2e fase winter-2022
De tweede fase van de groenrenovatie is op 14 februari van start gegaan. De BiltseGroenCombinatie,
de bedrijven Oxalis hoveniers, van Oostrum cultuurtechniek en P. de Vries landschapsverzorging
gaan in de maanden februari en maart de volgende meest armetierige vakken aanpakken. De oude
beplanting wordt verwijderd, waarna de vakken opnieuw worden ingeplant. De volgende lanen
komen aan de beurt nl. Bongerdlaan, Rietveldlaan, Koldeweylaan, Jacob Romankwartier, Klaver,
Herik, Varen, Brem, Bostulp, Berlagelaan, Acacialaan, Iepenlaan, Kromhoutkwartier en Dudokwartier.
Het schelpenpad langs het spoor wordt ook vernieuwd en zal een nieuwe laag krijgen. Het herstel
van de bodem van de bestaande waterpoel bij de Rietveldlaan voor o.a. libellen, waterkevers,
amfibieën en reptielen in het kader van de biodiversiteit, is (nog) niet opgenomen.
Er is een plan van aanpak volgens het rapport Groenrenovatieplan gemeente De Bilt van januari
2020. Bij de te renoveren vakken is gekeken, hoe door de plantkeuze de biodiversiteit vergroot kan
worden. De groenrenovatie wordt uitgevoerd over een periode van 5 jaar van 2020-2024.
Op onze website Wijkraad De Leijen.nl staat onder Groenrenovatie de aangepaste planning 20212022, met kaartjes welke kleur vakken wanneer aan de beurt zijn.
Groenadoptie: Meerdere bewoners hebben zich aangemeld bij de gemeente voor groenadoptie om
bepaalde vakken zelf te gaan onderhouden. Binnen de randvoorwaarden en spelregels die de
gemeente stelt, wil men een eigen invulling geven aan deze groenvakken.

Toegankelijkheid rolstoelen/ rollators (nieuwsbrief februari)
Een deel van de Berlagelaan is goed onder handen genomen en het is een 30 km/u straat geworden.
Ook zijn alle voetgangers overgangen gelijkvloers gemaakt, zonder obstakels.
Maar bij het voetgangers kruispunt Berlagelaan/Koldeweylaan zijn de trottoirbanden nog niet
verlaagd, zodat het een obstakel vormt voor slecht ter been zijnde voetgangers en m.n. met
loophulpmiddelen en kinderwagens.
Op 12 januari is dit gemeld op "melding openbare ruimte" van de gemeente en deze maand hebben
we de gemeente eraan herinnerd.

Vooraankondiging jaarvergadering april
De Wijkraad is voornemens om op 11 april 2022 een nieuwe jaarvergadering te organiseren, waarin
de verschillen tussen een vereniging en een stichting zullen worden belicht. Nu is de Wijkraad een
stichting. Ook zal het beleidsplan 2022- 2026 worden gepresenteerd.

Digitale nieuwsbrief
Wijkbewoners die de digitale nieuwsbrief van de Wijkraad willen ontvangen worden eveneens
uitgenodigd om zich op te geven via een reactie naar info@wijkraaddeleijen.nl, of via de website
www.wijkraaddeleijen.nl U kunt ook de ontvangen nieuwsbrief doorsturen naar andere bewoners,
zodat zij zichzelf kunnen opgeven.
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