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Uitnodiging 

Bewonersavond De Leijen 
Wanneer:  Maandagavond 11 april, 2022 

Waar:  Buro Lou, Leyenseweg 38 

Hoe Laat:  20.00 uur 

Wijkraad De Leijen nodigt u uit voor het bijwonen van de bewonersavond 2022. Tijdens deze avond 
bespreken we de projecten in onze buurt, wat geweest is, wat nu speelt en wat er nog staat te 
gebeuren.  

Programma van 20.00u tot 21.00u:  

Opening door Ebbe Rost van Tonningen  
 
Gasten: Wethouder Dolf Smolenaers, gebiedsmakelaars, SSW. In dit deel van de avond zal er ruim 
voldoende tijd en gelegenheid worden gegeven om vragen te stellen aan de genodigden. 
 
21.00u – 21.15u Pauze 
 
20.15u – 22.00u Presentatie beleidsplan en stemming om wel of niet van Stichting Wijkraad de Leijen 
een vereniging te maken. 
 
Om 22.00u sluiten we af met een drankje. 
 
Uw aanwezigheid en inbreng worden op prijs gesteld. Voor koffie, thee en een drankje wordt 
gezorgd 
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Van de voorzitter  

De lente is op 21 maart jl. weer begonnen en de lentezon heeft ons allen verwarmd. Dat was ook wel 
nodig na de lange periode van Corona, waardoor het onderlinge sociale contact vaak niet mogelijk 
was. We leven helaas wel in een tijd waarin door oorlogsgeweld veel mensen uit Oekraïne moeten 
vluchten. Het wordt ook voor onze gemeente een hele opgave om genoeg opvangplekken te vinden. 
Concrete informatie hebben wij daarover van de gemeente nog niet gekregen.  

Uitnodiging voor de jaarvergadering van de Wijkraad op maandagavond 11 april 
Op 11 april a.s. presenteert de Wijkraad de Leijen in een jaarvergadering het beleidsplan Wijkraad De 
Leijen. Alle inwoners van De Leijen zijn welkom. Als je wilt meedenken of meedoen, stuur je bericht 
naar ons emailadres: info@wijkraaddeleijen.nl met vermelding Plan De Leijen. Je kunt je ook 
aanmelden als belangstellende voor deelname aan de Wijkraad. 
 
De toekomstige organisatie Wijkraad De Leijen: een stichting of een vereniging? 
In de jaarvergadering komt een peiling onder onze bewoners aan de orde met betrekking tot het 
omvormen van de Wijkraad De Leijen naar een bewonersvereniging. Nu is de Wijkraad nog een 
stichting. Een overeenkomst tussen beide organisatievormen is dat beiden niet gericht zijn op winst. 
Het verschil is als volgt: 
 
Een vereniging 
Een vereniging heeft leden. Bij een vereniging zijn de leden de baas. De algemene vergadering stelt 
het beleid vast. De leden benoemen een verenigingsbestuur en bepalen de hoogte van de 
contributie. De leden kunnen zelfs het bestuur laten aftreden als daarvoor goede redenen zijn.   
 
Een stichting 
Bij een stichting zijn er geen leden. Het bestuur bepaalt het beleid. De bestuursleden voorzien zelf in 
hun opvolging. Het bestuur benoemt ook de nieuwe bestuursleden. Een stichting krijgt inkomsten 
van donateurs en door subsidies. 
 
Voor- en nadelen 
Een vereniging is meer democratisch. Bij de stichting heb je met andere bestuursleden te maken met 
wie samen het beleid wordt bepaald. De betrokkenheid bij een vereniging is meestal groter omdat de 
leden van de vereniging een bestuur kunnen kiezen en het beleid kunnen goedkeuren of afkeuren.   
 
Ebbe Rost van Tonningen 
Voorzitter Wijkraad De Leijen 

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) 
Contactpersonen gemeente: Harry van Dijk en Emile Arnold (gebiedsmakelaars) 
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Randweg 

 
 
In de gemeenteraadsverkiezingen is op een of andere manier de randweg door De Leijen in de strijd 
geworpen. Dit plan is in het verleden al door de gemeenteraad afgewezen en er is geen enkele 
intentie om dit op de agenda te zetten voor de gemeenteraad. De Wijkraad zal zich in ieder geval 
sterk maken om dit zo te houden. 
 
Overlast, onveilige of bedreigende situatie?  

Is er iets dat u verontrust en waarvan u vindt dat de politie het eigenlijk zou moeten weten? Aarzel 
dan niet en bel: 0900-8844. Dit speciale niet-spoedeisende hulp nummer is juist ook hiervoor 
bedoeld. Zeg tegen de telefonist(e) dat u een melding hebt voor de wijkagent van De Leijen. Er zal 
gezorgd worden dat u de wijkagent zelf te spreken krijgt, of er wordt van uw melding een 
aantekening in het logboek gemaakt. Uw meldingen worden door de wijkagent zeer op prijs gesteld. 
De melding worden verzameld, zonder meldingen is er geen statistiek, dus ook geen probleem. 

Scheurende auto's of scooters? Noteer het kenteken en meld het onze wijkagenten: Ralph Zwikker of 
Sanne Buitenhuis via 0900-8844. 

Klimaatverandering en waterhuishouding. 

Het klimaat verandert onomstotelijk. Regenbuien worden heviger, zomerse dagen heter en perioden 
van droogte langer. Dit heeft gevolgen voor de leefomgeving: planten en bomen lijden onder de 
droogte; op straat en in de tuin is het heet. Of: straten die blank staan, ondergelopen kelders en 
vervuiling door rioolwater tijdens de natte perioden. 
 
Niet alleen de gemeente kan samen met waterorganisaties iets doen aan de wateroverlast en de 
watertekorten. Ook de hulp van inwoners is hard nodig om klimaatbestendig te worden. Allerlei 
initiatieven, zoals het NK-tegelwippen en operatie steenbreek ondersteunen het verwijderen van 
stenen in tuinen, waardoor water beter kan weglopen in de grond. Ook het afkoppelen van 
regenpijpen is een goede manier om te voorkomen dat schoon regenwater van het dak of schuurtje 
naar het riool stroomt. Zeker nu de zomers steeds warmer worden kunnen planten dat extra water 
goed gebruiken. Daarnaast wordt het riool ontlast en wordt de kans verkleind dat tijdens hevige buien 
het water omhoog komt uit de rioolputten. Jouw bijdrage maakt dus een verschil. Aan de slag! 
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De U-Flex bus door de wijk De Leijen 

Omdat er een onduidelijkheid is over de flex-bus herhalen we hier het eerder gepubliceerde stuk 
over de flex-bus. 

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. 

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 

Klachten kunnen worden gemeld via 

https://www.u-ov.info/service-

contact/contact 
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Dierenbuddy 

Dierenbuddy is een initiatief van de Dierenbescherming om dierenleed en asielopnames te 
voorkomen als mensen niet meer in staat zijn om de volledige zorg voor hun huisdier op zich te 
nemen.  

Dierenbuddy komt per mei 
2022 naar De Bilt en zij 
zoeken nog vrijwilligers als 
Dierenbuddy, maar ook als 
lokale coördinator. De 
volledige folder staat op de 
website van Wijkraad De 
Leijen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groenrenovatie 

Zoals u in de plaatselijke nieuwsbladen heeft kunnen lezen, heeft er naar aanleiding van de start van 
fase 2 van de groenrenovatie, een gesprek plaatsgevonden tussen de Wijkraad en wethouder Anne 
Brommersma. In dit gesprek is naar voren gekomen dat de wethouder erkent dat de planning slecht 
leesbaar was, waardoor mensen zich overvallen voelden. De bedoeling van de renovatie is het 
vervangen van verwaarloosde beplanting door diverse soorten planten met een grote diversiteit. 
Hierdoor zijn vele perken leeggehaald en daarna met de nieuwe gewassen ingeplant met als doel een 
zo groot mogelijke biodiversiteit. 

Een leesbare versie van de planning Groenrenovatie fase 2 is op onze website terug te vinden. 
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Beleidsplan 2022-2026 
De Wijkraad heeft als doel om het wonen en leven in De Leijen voor de inwoners zo plezierig mogelijk 
te maken en tegelijkertijd belangrijke natuurwaarden te behouden.  

1. Contacten en communicatie met de bewoners  

Wij hebben ons het afgelopen jaar ingezet op betere communicatie met de inwoners om de Wijkraad 

een duidelijker communicatiekanaal te laten zijn voor de inwoners en tussen inwoners en de 

gemeente. Daarvoor is de website verbeterd en worden tenminste eens in de twee maanden digitale 

nieuwsbrieven gezonden naar inwoners die zich daarop (gratis) hebben ingeschreven. Sinds 2003 

bestaat er een convenant tussen gemeente, de Wijkraad en andere instellingen over de opzet en 

werking van het gebiedsgericht werken. De Wijkraad streeft naar betere samenwerking met de 

gemeente op verschillende beleidsterreinen zoals verkeer, woningbouw, openbaar groen, 

biodiversiteit en duurzaamheid. De Wijkraad wil voor de plannen van de Spoorzone Rembrandtlaan 

een plan bespreken om een ontmoetings- én broedplaats voor nieuwe projecten mogelijk te maken. 

2. Verkeer en veiligheid 

Wij blijven streven naar een nieuw verkeerscirculatieplan, inclusief de plannen voor de spoorzone 

Rembrandtlaan. Ontsluiting via het Leijense Bos is daarbij ongewenst en niet noodzakelijk. De 

renovatie in 2021 van de fietsroute over de Berlagelaan is voor ons een goed voorbeeld van 

samenwerking tussen gemeente en bewoners.  

De Wijkraad vindt openbaar vervoer in de wijk belangrijk, zodat de 

wijk goede verbindingen heeft met omliggende voorzieningen. 

Echter, de Wijkraad kan op het beleid openbaar vervoer geen invloed 

uitoefenen. 

3. Wonen en bouwen 

Helaas is het integraal overzicht van de voorgenomen bouwactiviteiten door de gemeente in 

communicatie met de Wijkraad niet voortgezet. Wij zullen daar samen met andere 

bewonersorganisaties de gemeente op aanspreken.  

De Wijkraad is door de gemeente niet betrokken bij nieuwe woningbouwplannen o.a. voor de 

spoorzone Rembrandtlaan. De gemeente heeft daarbij de eigen participatienota niet gevolgd door 

geen duidelijk kader te stellen en geen heldere besluitvorming te presenteren. Verdere 

besluitvorming is doorgeschoven naar de volgende coalitieperiode van de Gemeenteraad.  

Illegale ingebruikneming van gemeentegrond door particulieren door onder ander bouwwerken, 

schuttingen en tuinhuisjes heeft de aandacht van de gemeente.  

4. Openbare orde en veiligheid 

De Wijkraad is verzocht om de overlast door jongeren op de agenda te plaatsen van partners in het 

convenant. Het gaat hier om te hard rijden, drugsproblemen, gebruik van lachgas, illegaal vuurwerk, 

nachtelijke ontmoetingsplekken en intimidatie. Meldingen zullen worden gedeeld en zo mogelijk 

wordt er actie ondernomen. 

De Wijkraad was altijd deelnemer aan de jaarlijkse campagne ‘Snoeproute Kees Boekelaan en 

omgeving’ om grote hoeveelheden zwerfafval op te ruimen en te voorkomen. Aanpakken bij de bron 

is essentieel. Daarbij spelen de leerlingen van de scholen De Werkplaats en HNL een belangrijke rol. 

En ook de supermarkt in onze omgeving. 
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5. Openbaar groen en bosgebied 

De Wijkraad werd eind 2020 (te) laat en gebrekkig op de hoogte gesteld van de plannen en 

uitvoering van de groenrenovatie door de gemeente. Gezien deze tekortschietende informatie 

ontstond de indruk dat ‘meedenken’ geen optie was voor de gemeente richting bewoners. Het 

renoveren van openbaar groen kan worden gecombineerd met meer regenwateropvang. Dat kan 

door verdiepingen in de groenvakken aan te leggen. Daardoor wordt het riool minder belast.  

De gemeente mist een duidelijke visie op biodiversiteit, waardoor planvakken geheel weren geruimd, 

en ontdaan van waardevolle groenvoorzieningen en ecosystemen rondom bomen en struiken.  

De Wijkraad is een voorstander van uitbreiding van de gemeentelijke regeling voor groenadoptie 

door het geven van meer ruimte voor biodiverse beplanting en een startsubsidie voor adoptie.  

6. Milieu en duurzaamheid 

Dit onderwerp omvat een aantal aandachtsvelden: biodiversiteit, energiebesparing voor huizen, 

zowel particulier als huurhuizen onder andere van de SSW. 

Verder: bevordering van zonne-energie en opvang van overmatig hemelwater. Het streven naar de 

insectvriendelijke bermen in het gemeentelijk renovatieplan openbaar groen verdient waardering.  

7. Gezondheidszorg 

In de Leijen zijn tal van voorzieningen in de gezondheidszorg, zoals gezondheidscentra, thuiszorg, 

huishoudelijke hulp en verzorging- en verpleeghuizen. Bij de Wijkraad zijn geen klachten gemeld.  

8. Aandacht voor specifieke doelgroepen 

Er zijn veel speelplekken voor jongeren tot ca 15 jaar. Maar voor oudere jongeren zijn nauwelijks 

voorzieningen.  

Het woningbouwbeleid van de gemeente moet met oplossingen komen die het mogelijk maken voor 

oudere mensen om te kunnen doorstromen naar passende en kleinere huisvesting.  

De Leijen is een wijk waar ook armoede voorkomt. Voor een aanpak zijn wij afhankelijk van 

samenwerking met gemeente, SSW en WVT. Extra aandacht voor culturele minderheden is mogelijk, 

maar dit vraagstuk moet nog nader onderzocht worden. Wij willen hiervoor graag eveneens 

samenwerken met gemeente, SSW en WVT.  

9. De organisatie van de Wijkraad 

De Wijkraad wil een voorstel uitwerken voor het oprichten van een 

bewonersvereniging in plaats van de huidige stichting. De Wijkraad wil voor 

diverse thema’s bewoners interesseren om daaraan actief mee te werken. Allerlei 

initiatieven zijn denkbaar zoals een broedplaats als Buro Lou bij de Leijense tunnel 

heeft bewezen. Maar ook duurzaamheidsmaatregelen, verkeersoplossingen en 

woningbouw kunnen daar baat bij hebben.  

Bij de laatste renovaties in 2021 van de speeltuinen Bongerdbuurt en Lindelaan 

heeft de Wijkraad beide bewonersinitiatieven ieder 300 euro verstrekt. De 

Wijkraad heeft als rechtspersoon het mede mogelijk gemaakt om (veel) kapitaal 
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aan te trekken. Per speeltuin is meer dan € 30.000 financiering vergaard, met geld van de gemeente, 

sponsors en ook van bewoners. De Wijkraad als een ontwikkelingsorganisatie? 

 

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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