Nieuwsbrief
Februari 2022

Van de voorzitter: behoud onze groene leefomgeving!
Positieve woonomgeving en leefbaarheid bedreigd?
De inwoners van onze gemeente waardeerden in de laatst bekende burgerpeiling (eind 2019) de
woonomgeving met hoge cijfers. Het leven en wonen kreeg van de burgers gemiddeld een 7,8 en de
woonomgeving een 8,0. Verder scoorde de eigen buurt en wijk het hoogst als verbindende kracht
tussen bewoners onderling. Het behoud van de groene woonomgeving vraagt om scherpe keuzes,
waarvoor de inbreng van burgers belangrijk is. Nederland heeft te weinig ruimte voor alle
ruimteclaims die nu op tafel liggen. Dat geldt ook voor de gemeente De Bilt.
De omgevingsvisie bepaalt de toekomst van ons leefklimaat
De afgelopen drie jaar hebben honderden inwoners geprotesteerd tegen plannen van de gemeente
op het gebied van woningbouw, verkeersdruk, zonneparken en windenergie. Maar ook andere
ruimteclaims zijn aan de orde: natuur, landbouw, vervoer, winkelcentra en andere voorzieningen.
Het komende jaar wordt de omgevingsvisie van de gemeente De Bilt (en andere gemeenten) verder
ingevuld. Daarin worden keuzes gemaakt voor ruimtegebruik.
Groen is een basiselement voor onze leefomgeving.
De gemeente schakelt voor de verschillende beleidsthema’s vaak externe bureaus in, zonder
voldoende samenhang tussen de verschillende beleidsthema’s en tijdige medezeggenschap van
burgers. Een besluiten over 600 woningen in de spoorzone Rembrandtlaan is uitgesteld.
Groen en biodiversiteit vormen de basis voor een goed leefklimaat voor mens, plant en dier. We
zullen hard moeten knokken om het groene leefklimaat te behouden. De gemeente volhangen met
affiches waar mensen tegen zijn, is niet voldoende. Oplossingen graag mét de inbreng van burgers.
Doe mee!
Op 11 april a.s. presenteert de Wijkraad de Leijen in een jaarvergadering het beleidsplan voor de wijk
De Leijen. Wie mee wil denken, sturen wij graag het eerste concept en de planning voor de verdere
totstandkoming daarvan. Stuur je bericht met opmerkingen en/of verzoek om deelname naar ons
emailadres: info@wijkraaddeleijen.nl met vermelding Plan De Leijen
Ebbe Rost van Tonningen
Voorzitter Wijkraad De Leijen
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Huidig bestuur Wijkraad De Leijen
Het huidige bestuur bestaat uit de volgende personen:
Ebbe Rost van Tonningen (voorzitter, groen, woningbouw)
Gerda Hoekstra (secretaris, verkeer, communicatie, social media)
Annelies Brielsman (2e secretaris)
Johan L’Honoré Naber (penningmeester, biodiversiteit, website)
Jonathan de Vries (verkeer)
Herman Groothuis (wijkschouw, algemeen)
Albert van Doorn (vicevoorzitter, communicatie, website)
Contactpersoon gemeente: Harry van Dijk (gebiedsmakelaar)

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.

Verkeer
Wegrenovaties
De Berlagelaan is mooi geworden, maar daar waar 2 drempels zeer kort op elkaar liggen, geven zij
fietsers (bak- en fiets) een onprettig gevoel. De parkeerhavens zijn functioneel, er mag niet meer op
de weg worden geparkeerd.
De Rembrandtlaan ziet er op de beplanting na, goed uit.
Het fietspad van de Kees Boekelaan is voorzien van nieuw rood asfalt en de kruisingen zijn weer met
helder wit aangegeven.

Oproep melden verkeersvraagstukken
We hebben een aantal reacties ontvangen op onze oproep om (knel)punten aan te geven binnen
onze woonwijk.
Proefafsluiting Joos van Clevelaan
Een bewoner van een van de 'vergeten straten' (Hans Memlinglaan) heeft geen brief hierover van de
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gemeente ontvangen. Zowel de eerdere als de laatste afsluiting leidde tot minder auto's via de Hans
Memlinglaan richting Joos van Clevelaan rijden. Positieve ervaring.
Te hard rijden
Tijdens de werkzaamheden aan de spoorweg-onderdoorgang Leijenseweg kwam er meer verkeer
door de Hans Memlinglaan. Er werd toen veel te hard gereden en er is een snelheidsmeter
opgehangen en vervolgens .... geen enkele actie.
Ook nu wordt er veel te hard gereden, in beide richtingen, op de Hans Memlinglaan. Het is al eng om
de parkeervakken uit de rijden (ter hoogte van de maisonnettes), ook gezien de fietsers die je in de
gaten moet houden.
Over het algemeen wordt er door de auto's met een redelijke snelheid gereden, hoewel dit op de Jan
van Eijcklaan op het eerst gedeelte vanaf de Jan Steenlaan echt nog steeds een probleem is.
(Ondanks de inmiddels verwijderde "Rechts gaat voor"- bordjes).
Ook op de Jan Provostlaan (het gehele rechte stuk tussen de bocht na de Citroenvlinder richting de
Plusmarkt) rijden mensen, zeker ook bewoners, te hard. Op dit gedeelte ligt geen enkele
verkeersdrempel die de snelheid eruit zou kunnen halen. Misschien kan hier eens naar gekeken
worden.
Fietsverkeer
Het voetpad van de parkeerplaats achter de flat op de hoek rotonde bij de Plus – Massijslaan: Hier is
geen duidelijke rechte haakse voetgangersoversteekplaats aangelegd, waardoor de oversteek met de
Kees Boekelaan gevaar oplevert. Als je langs de flat loopt en het fietspad Kees Boekelaan wilt
oversteken richting de Plus, dan is het zicht op weggebruikers van het fietspad die vanaf de rotonde
komen, erg slecht. Vooral als de struiken niet recent gesnoeid zijn, kan je niet zien wat er aankomt.
Bovendien zijn snelle e-bikers er ineens.
Iemand is er een voorstander van dat fietsers bij beide rotondes bij de spoortunnel eens een
fietsopvoeding zouden krijgen:
▪

▪
▪
▪
▪
▪

Elektrische fietsen, met vooral veel oudere mensen, die met 25 à 30 km per uur op deze
rotondes aan komen suizen. Zo is er geen fiets in zicht, zo heb je er een op je voorbumper
omdat ze zo snel komen aanrijden
Schoolkinderen die nog steeds op hun mobieltje kijken tijdens het fietsen, ook op de
rotonde.
Fietsers die geen richting aangeven op de rotondes, waarschijnlijk omdat ze geen idee
hebben hoe het daarmee zit
Fietsers die 's avonds geen licht op hun fiets hebben
Fietsers die voorrang nemen
Fietsers die opeens vanaf een stoep de rotonde op rijden

Daar is echt nog een stuk veiligheid mee te winnen. Contact met de scholen hierover lijkt een nuttige
stap.
Verlichting
Het zebrapad bij de rotonde uit de Leijense tunnel/Massijslaan is slecht verlicht. Het lijkt of er
lantaarnpalen weg zijn gehaald.
Toegankelijkheid rolstoelen/rollators
Verkeerssituatie Koldeweylaan. Waarom zijn de trottoirs voor voetgangers op dat punt niet verlaagd
zodat rollator makkelijk kan passeren? Nu gaan ze over de weg!!! (zie foto’s)
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De Wijkraad heeft deze situatie gemeld via een melding openbare ruimte.
Verkeersborden
Op de Jan van Eijcklaan staan in beide richtingen een waarschuwingsbord met de tekst ‘ouderen’, en
daaronder het blauwe bord adviessnelheid 30 km/u. Dat is zeer verwarrend in een 30km-zone, de
niet goed oplettende automobilist denkt hierdoor in een 50km-zone te rijden.
De Wijkraad zal deze waarnemingen doorspelen naar de gemeente. Als er nog andere zaken zijn die
volgens u de aandacht vragen, stuur een e-mail naar info@wijkraaddeleijen.nl .

Wonen
Spoorzone
De subsidieaanvraag voor een financiële bijdrage aan de woningbouwambities voor het gebied
Centrumplan/Spoorzone is afgewezen.
De besluitvorming en de participatie wordt over de verkiezingen doorgeschoven naar een nieuw
college.
Samenwerkende wijkvertegenwoordigers rond het gebied (Bilthoven Noord, Platform 3R, Vogelzang,
winkeliersvereniging Centrum, Wijkraad De Leijen) organiseren rond de verkiezingen een
lijsttrekkersdebat. Nadere informatie komt via de plaatselijke nieuwsbladen.
Houtstook
Naar aanleiding van onze oproep om contact op te nemen als bewoners veel last hebben van
houtstook, is geen enkele reactie binnengekomen.

Nieuw, de U-Flex bus door de wijk De Leijen
Op zaterdag 11 december 2021 heeft de vertrouwde buslijn 78 de laatste ritten door de wijk
gereden. Helaas waren er te weinig passagiers en de lijn daardoor niet rendabel. De provincie
Utrecht, die het openbaar vervoer onder haar hoede heeft, besloot de lijn op te heffen.
Met ingang van zondag 12 december rijdt er een U-Flex bus. Deze flexibele bus boek je met via de
TURNN- app of telefonisch. Er is geen vaste dienstregeling meer en de bus rijdt alleen als de reiziger
dat wil en de rit geboekt is. Ga naar de halte en stap in.
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Hoe gaat het in zijn werk?
Een rit dient minimaal 30 minuten of eerder, voor het gewenste vertrek, geboekt te worden. In de
weekenden, op feestdagen en ‘s avonds na 19:00 uur, geldt minimaal 1 uur voor vertrek. Er kan
ingestapt worden bij bepaalde U-Flex haltes, zie onderstaande plattegrond. Reizigers met een
rolstoel moeten dat vooraf bij de boeking aangeven.
De kosten per rit, per persoon zijn € 2,00. Er kan betaald worden met een OV-chipkaart of met een
PIN-pas en met diverse abonnementen van U-OV en de TURNN app.
Het reserveren kan via de gratis ‘TURNN’ app in de Play- en de App-store.
Bellen kan ook via 0900 - 0104. Dit kan op ma-vr van 6:00 tot 00:00 uur en in het weekend van 7:00
tot 00:00 uur. Zo'n 20 minuten voor vertrek krijg je een berichtje met de definitieve vertrek- en
aankomsttijd.
Wanneer?
De U-Flex bus rijdt maandag t/m vrijdag van 6.00 tot 00:30 uur de volgende dag. Op zaterdag van
07:00 tot 00:30 de volgende dag en op zondag van 08:00 uur tot 00:30 de volgende dag. In de avond
mag een rit dus starten tot 00:30 uur ’s nachts.

Voor meer uitgebreide informatie, klik op de link U-flex, OV-vervoer Bilthoven
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Sponsors

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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