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Van de voorzitter 

 

Bewonersavond De Leijen ging over drie hoofdonderwerpen 

Op 11 april jl. werd een goedbezochte bewonersavond Wijkraad De Leijen gehouden. Drie 

hoofdonderwerpen stonden centraal:  

 
a. Samenwerking met instellingen zoals de Gemeente, SSW, Politie, jongerenorganisaties en 

gezondheidsinstellingen, waarbij het accent ligt op beleid van deze instellingen. Daarbij zijn de 
Wijkraad en de bewoners afhankelijk van de medewerking van die instellingen. Voorbeelden zijn 
verkeersproblemen, overlast, knelpunten bij voorzieningen, zoals het naar een wijktrefcentrum, 
voorkomen van zwerfvuil o.a. langs de snoeproutes en handhaving door de Gemeente, 

b. Bewonersinitiatieven waarin bewoners zelf de regie in handen nemen. Het ging deze keer om 
stimulering van biodiversiteit, speeltuinen en buurtfeesten. Maar ook over vragen en klachten van 
bewoners aan instellingen.  

c. Informatie en communicatie over ontwikkelingen in de wijk, zoals over woningbouwplannen en 
een omgevingsvisie en wat bewoners zelf kunnen ondernemen om hun leefsituatie te verbeten. 
Die communicatie naar en van bewoners vindt plaats via de nieuwsbrief, de website en 
bewonersavonden in de toekomst in direct contact met bewoners.  
 

De Wijkraad wordt meer een netwerkorganisatie. 

De Wijkraad De Leijen heeft na evaluatie van de bewonersavond van 11 april het voornemen om een 
volgende bewonersavond anders te organiseren. Een korte plenaire bijeenkomst met minder 
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agendapunten. En vervolgens aan tafeltjes direct contact met bewoners over verschillende thema’s 
en bewonersinitiatieven. 

Eenieder een mooie vakantie toegewenst.  

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) 
Liora Halma (algemeen) 
Iris Delfgaauw (algemeen) 
Contactpersonen Gemeente: Harry van Dijk en Emile Arnold (gebiedsmakelaars) 
 
Even voorstellen. 

Mijn naam is Liora Halma, sinds 5 jaar woon ik in de Leijen samen met mijn vriend en 2,5-jarige zoon.  
Ik ben werkzaam als Coördinator bij de Dierenbescherming en in mijn vrije tijd geniet ik van mijn 
paarden, buiten zijn, uitjes met mijn gezin en hou ik van eten met een goed glas wijn.  

Ik vind een vriendelijke, groene en nette leefomgeving belangrijk. Met 
mijn affiniteit voor dieren & mensen wil ik als wijkraad lid mijn aandacht 
leggen op biodiversiteit, dieren en sociale activiteiten. Ik hoop in deze 
thema’s iets te kunnen betekenen samen met andere leden en bewoners.  

Ik ben erg nieuwsgierig en kijk uit naar de komende periode als wijkraad 
lid.  

 
 
 
 
Mijn naam is Iris Delfgaauw en ben 24 jaar oud. 
Sinds 3 jaar woon ik in Bilthoven De Leijen samen met mijn vriend en kat.  
Ik werk als teamcoördinator van de afdeling Planning bij FocusCura.  
Erg leuk vind ik het om te wandelen en dagjes weg te gaan met vrienden 
en familie. 
Ik fotografeer mijn kat voor Promotieactiviteiten op Instagram. 
 
Graag wil ik meedenken om onze wijk duurzamer en leuker te maken. 
Een trefcentrum oprichten waar buurtbewoners samen kunnen komen. 
 
Ik heb zin om te beginnen als wijkraad lid.  
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Bewonersavond 
 
De bewonersavond in Buro Lou was een gezellig samenzijn, waarbij een aantal vragen werden 
gesteld en opmerkingen geplaatst. De Wijkraad zal deze punten meenemen in het overleg met de 
Gemeente. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vragen en opmerkingen van bewoners tijdens de bewonersavond 

- Op initiatief van een bewonersgroep ‘vergeten straten’ langs de sluiproute naar de scholen 
was de Joos van Clevelaan aan de kant van de Jan Steenlaan met betonblokken afgesloten 
voor auto’s. Die proef leverde positieve reacties op van de bewoners aan de Jan 
Gossaertlaan, Clara Peterslaan en de Joos van Clevelaan. Voordat een evaluatie door de 
bewonersgroep samen met de Gemeente plaatsvond werden de betonnen blokken weer 
verwijderd. Het contact met de Gemeente is nog niet bevredigend afgerond.  

- Tunnel Leijenseweg: water wegpompen bij hevige regenbuien en daarmee voorkomen van 
diepliggende plassen. 

- Kunnen er verkeersdrempels komen in de tunnel van de Leijenseweg? Bewoners klagen over 
te hard rijden en geluidsoverlast.  

- Berlagelaan westzijde: slecht wegdek en meer hardrijders sinds er drempels zijn gekomen 
aan de Oostzijde Berlagelaan. Graag passende verkeersmaatregelen. 

- Acacialaan: kan er een goed verhard pad komen naar het fietspad? 
- Er waren te weinig stembureaus voor de Gemeenteraadsverkiezingen. Onhandig voor 

ouderen. Kan daar rekening meer worden gehouden? 
- Overmatig houtstook door particulieren veroorzaakt overmatige fijnstof en rook in de buurt. 
- Leidingen over de stoep o.a. voor elektrische auto’s ongemakkelijk voor rolstoelen en 

rollators. 
- Kan het huisje/snoepkraam bij de speeltuin in het Leijense Bos weer worden geopend? 
- In de Leijen zijn de tuinen van veel huurwoningen bestraat, waardoor de wateropvang bij 

veel regen tot problemen leidt. Contact opnemen met SSW. 
- Woonvorm ‘Knarrenhof’ vraagt aandacht voor een nieuw woonconcept dat helaas door de 

projectontwikkelaar vestiging Bureau Lou niet is overgenomen.  
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Tijdens de bewonersavond van 11 april 2022 zijn 5 genomineerde buurtprojecten gepresenteerd nl. 
Buurtfeest Eikenvaren, de Speeltuininitiatieven Bongerdbuurt en Lindelaan, Biodiversiteit en 
groenadoptie Berlagelaan west en Verbetering fietsveiligheid Berlagelaan oost. 
Betrokken bewoners hebben zich ingezet, plannen gemaakt, buurt en gemeente achter het plan 
gekregen en sponsors gevonden.  

 

De Wijkraad waardeert deze initiatieven en de aanwezige inwoners hebben tijdens de avond kunnen 
stemmen. Belangrijk zijn de zelfwerkzaamheid, de samenwerking in de buurt, met Wijkraad en 
Gemeente, verbetering, toegevoegde waarde en duurzaamheid voor de buurt en leefomgeving. 

 
Prijzen voor bewonersinitiatieven uitgereikt 
Welk project kreeg de meeste steun? Na het tellen van de stemmen werd duidelijk dat het speeltuin-
initiatief Bongerdlaan de meeste stemmen kreeg met op de voet gevolgd door het speeltuin-initiatief 
Lindelaan op de tweede plaats en de Biodiversiteit en groenadoptie op de derde plaats. 
De 3 prijzen heeft de Wijkraad, daags na de bewonersavond, uitgereikt aan de project- 
vertegenwoordigers, die blij waren met de positieve belangstelling die ze hebben gekregen. 

Groenrenovatie, biodiversiteit, groenadoptie 

Groenrenovatie 
Op 14 februari is de 2e fase groenrenovatie plotseling begonnen en nu inmiddels afgerond. De 
renovatie is het gevolg van jarenlang ondeskundig onderhoud door rigoureus afzagen.  Diverse 
betrokken inwoners hebben hun ongenoegen geuit over de aanpak, de communicatie en participatie. 
De gekozen methode, de soort beplanting, het afwijken van de oorspronkelijke planning, en een niet 
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leesbare plattegrond, heeft veel weerstand opgeleverd. Het gehele plan, in opdracht van de 
Gemeente opgesteld door een groenontwerper en landschapsarchitect en vastgesteld door de 
Gemeenteraad was een voldongen feit. Kritiek en gedane suggesties zijn niet in het plan verwerkt 
Oorspronkelijk bestond de beplanting hier uit bosplantsoen, met bosschages en struwelen zoals het 
hier vroeger was. De plantvakken zijn letterlijk op de schop gegaan, planten zijn geheel verwijderd, 
bodemleven is verstoord, mossen en schimmels weggevaagd. De leefomgeving voor flora en fauna 
verwijderd.  

Mede voor extra parkeerplaatsen bij de Berlagelaan oostzijde is er groen opgeofferd en niet 
gecompenseerd. Men kijkt nu uit op het verkeer en de geparkeerde auto’s waar onlangs nog volop 
groen stond. Het opgevulde oude slootprofiel voor de opvang van water is op verzoek weer 
uitgediept.  In onze wijk zien we nu dat het oude karakteristieke beeld verloren gaat en plaats maakt 
voor een soort Vinex-wijk beeld. Grote monotone plantvakken met slechts één soort heester als 
regiment strak en uniform ingeplant waarmee de biodiversiteit wordt afgebroken. Veel gras en 
eenjarige bloemenmengsels voornamelijk geschikt voor de honingbijen, maar geen wilde bijen. Voor 
de aanplant van de zo hoognodige bomen is geen plan, voor herstel van de reptielen en amfibieën 
poel ook niet. Van de twee bij ons bekende vernielde bomen is er één door het hoveniersbedrijf 
vervangen. 

  

Berlagelaan oostzijde ▲ november 2021              ▲ april 2022   

Biodiversiteit 
Een van de pijlers van dit plan is biodiversiteit, de verscheidenheid van samenhangende 
levensgemeenschappen die zijn aangepast aan het milieu waarin zij leven. Wat de gemeente met 
biodiversiteit voor ogen heeft wordt niet begrepen en de activiteiten worden gezien als vernielen en 
saneren. De vraag rijst of er wel kennis is genomen van ecosystemen, daarbij leven andere 
organismen optimaal samen. Optimaal ecologisch groenbeheer is niet meer mogelijk, omdat er geen 
rekening gehouden wordt met de wetten van de natuur. Namelijk de natuur niet tegenwerken, 
levenscyclus van planten en dieren niet verstoren en de biologische verscheidenheid vergroten. Er is 
veel kennis in onze wijk. 

Groenadoptie 
Mede door hetgeen hierboven beschreven hebben bewoners en initiatiefgroepen in samenwerking 
met de Gemeente groenvakken en grote groenstroken geadopteerd om de biodiversiteit te kunnen 
behouden en versterken. In de omgeving van de Berlagelaan west is er geflyerd om begrip en steun 
voor de adoptieverzoeken te krijgen. De initiatiefgroepen groenadoptie en biodiversiteit zijn erin 
geslaagd om in samenwerking met de Gemeente diverse groenvakken te adopteren.  
Een variëteit aan planten die anders zouden verdwijnen is gered en met toestemming van de 
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Gemeente naar het adoptiegroen verhuisd. Een eerste inventarisatie is ter plaatse gedaan, waarbij er 
meer dan 60 plantensoorten zijn benoemd.  

Aan dit teken kan iedereen zien dat dit 
stukje natuur is geadopteerd. 

 

 

 

 

 

 

 

Handhaving door de Gemeente met betrekking tot kliko’s op eigen grond 

Op 24 mei 2022 kregen bewoners van het Kromhoutkwartier, Hendrick de Keyserkwartier en de 
Bongerdbuurt een brief van de Gemeente over handhaving. Het gaat om klachten over kliko’s die 
niet op eigen erf staan, terwijl dat wel zou moeten. De handhaving is een proef binnen de Gemeente 
alleen voor een klein deel van de bewoners in De Leijen. De BOA (buitengewoon 
opsporingsambtenaar) wil al vanaf juni gaan handhaven en na één waarschuwing direct een boete 
van 100 euro opleggen. Wij hebben er begrip voor dat mensen die overlast van anderen ondervinden 
klachten indienen, maar vinden op zo korte termijn deze maatregel niet constructief.  

Inmiddels heeft de Wijkraad 
De Leijen zich daarom tot de 
burgemeester gewend, die 
eind juni bij de Wijkraad op 
bezoek komt. Er zijn door de 
Wijkraad een aantal 
argumenten genoemd 
waarom dit niet zomaar zo 
snel kan worden gedaan. Eén 
van de argumenten is dat de 
Gemeente vele jaren niet 
heeft gehandhaafd. En verder 
dat de Gemeente zelf bewoners verplicht om 4 kliko’s te gebruiken, die veel ruimte in beslag nemen 
in de gemiddeld kleine tuinen in De Leijen. Nog een ander argument is dat zo’n maatregel nogal 
willekeurig overkomt, omdat van de hele Gemeente slechts aan een zeer klein deel deze maatregel 
wordt opgelegd.  

Wij gaan ervan uit dat de Gemeente inziet dat eerst overleg met de Wijkraad nodig is alvorens 
handhaving kan plaatsvinden.  
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Uit de Oude Doos  

 

Uit de Leidraad van mei 2008 het volgende artikel: 

 

Het heeft slechts tot eind 2021 geduurd om de herinrichting van de Berlagelaan aan de oostzijde te 

realiseren.  
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Dierenbuddy (vervolg) 

Naar aanleiding van de promotiecampagne zijn er op dit moment 8 aanmeldingen van Dierenbuddy's 
die graag hulp willen bieden bij een ouder of chronisch ziek persoon met een huisdier. 

Ook is de Dierenbuddy op bezoek geweest bij twee aangemelde hulpvragers die deze hulp goed 
kunnen gebruiken. Nu gaan zij bezig met het zorgvuldig matchen van dierenbuddy en hulpvrager 
waarbij de klik van beide kanten belangrijk is. 

Naast aanmeldingen is de Dierenbuddy ook druk met het benaderen van verschillende organisaties 
zoals huisartsen, dierenartsen, thuiszorg etc. om meer bekendheid te genereren. Hun streven is dat 
elke zorgverlener/ondersteuner weet van het bestaan en zo potentiële hulpvragers kunnen 
doorgeven. 

Dierenbuddy staat nog steeds aan de start en is op zoek naar nog meer vrijwilligers die 
ondersteuning willen bieden bij ouderen of chronisch zieken die hun huisdier niet meer volledig 
kunnen verzorgen.  

Aanmelden kan via dierenbuddygemeentedebilt@dierenbescherming.nl 

 
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.  

mailto:info@wijkraaddeleijen.nl
https://www.wijkraaddeleijen.nl/
mailto:dierenbuddygemeentedebilt@dierenbescherming.nl
mailto:info@wijkraaddeleijen.nl
http://www.wijkraaddeleijen.nl/

