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NIEUWSBRIEF
oktober 2022

Van de voorzitter
Burgemeester Sjoerd Potter  
op bezoek Wijkraad
De burgemeester heeft op eigen verzoek onze 
Wijkraad De Leijen bezocht. Zie foto. Hij was 
belangstellend om te horen hoe wij ons werk 
voor burgers in De Leijen doen. Iedereen heeft 
zich aan hem voorgesteld. Onderwerpen die 
werden besproken waren: verkeersproblemen, 
groenrenovatie en wateroverlast, handhaving 
en verbetering van de communicatie van de 

gemeente naar de burgers. Ook het gewenste 
trefcentrum voor De Leijen kwam ter sprake.

Trefcentrum De Leijen
Wij hebben een ‘burgerinitiatief’ ingediend bij 
de Gemeenteraad voor een eigen trefcentrum 
voor de wijk De Leijen. Het initiatief werd on-
derbouwd door meer dan 100 handtekeningen. 
Inmiddels is het onderwerp in de commissie-
vergadering van de Gemeenteraad behandeld. 
En ook in de Gemeenteraadsvergadering van 
donderdag 29 september. Het voorstel was om 
een plan uit te werken, waarvoor het tijdelijke 
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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 Delfgauw  
(algemeen)

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

Kort Nieuws
•  De Leyenseweg wordt per 10 oktober afgeslo-
ten voor een periode van 9 maanden. De bus 
routes worden omgeleid. Houdt onze website 
in de gaten voor de route.
•  Rembrandtlaan 42 Bilthoven: Bouwput, 
graafwerkzaamheden wegens verontreinigde 
grond in het gebied Spoorzone.
•  Verkeersbesluit over het aanbrengen van twee 
parkeerplaatsen op de Berlagelaan, ter hoogte 
van huisnummer 49, te reserveren voor het 
opladen van elektrische voertuigen.
•  Verkeersbesluit over het aanbrengen van 
twee parkeerplaatsen op de Kees Boekelaan, 
ter hoogte van huisnummer 18, te reserveren 
voor het opladen van elektrische voertuigen.
•  Verkeersbesluiten voor het aanbrengen van 
individuele gehandicaptenparkeerplaatsen 
op de Rogier van der Weijdenlaan, ter hoogte 
van huisnummer 70 en op de Perenlaan ter 
hoogte van huisnummer 8.

project van Buro Lou een goed voorbeeld is.
De Gemeenteraad heeft het voorstel unaniem 
ondersteund en vraagt de Wijkraad De Leijen 
daarbij uitwerking van het plan te geven voor 
de volgende punten: draagvlak en behoefte-
onderzoek onder burgers, welke activiteiten, 
welke locatie, financiering en samenwerking 
met andere organisaties zoals WVT. Binnen de 
Wijkraad is een groep van vier leden gevormd 
om hieraan vorm te geven. De Wijkraad ver-
wacht dat het plan binnen eind januari rond te 
hebben. Bewoners die willen meedenken zijn 
welkom.

Volgende jaarvergadering De Leijen
De volgende jaarvergadering zal volgend jaar 
in april plaatsvinden. Dan zal ook het voorstel 
worden besproken of De Wijkraad een vereni-
gingsvorm moet krijgen om de inwoners van 
De Leijen meer te kunnen betrekken bij de 
onderwerpen die leven in onze wijk.

Ebbe Rost van Tonningen
Voorzitter Wijkraad De Leijen

Digitale nieuwsbrief
Wijkbewoners die de digitale nieuws-
brief 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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Tijdens de laatste bewonersavond is er 
gevraagd om een verduidelijking van de 
voor-en nadelen van een stichting en 
een vereniging.
Zowel een stichting als een vereniging 
zijn niet gericht op financiële winst, 
het zijn beide non-profitorganisaties. 
Beide organisatievormen zijn een 
rechtspersoon en ingeschreven bij de 
KvK.

Een stichting kent geen leden en het bestuur 
bepaalt het beleid. Het bestuur hoeft geen 
verantwoording af te leggen. De bestuursleden 
voorzien zelf in hun opvolging. Het bestuur 
benoemt ook de nieuwe leden. Een bestuur kan 
uit één of meer leden bestaan. Een stichting 
krijgt inkomsten van donateurs, subsidies en 
schenkingen.

Een vereniging heeft leden. Bij een vereniging 
zijn de leden de baas. De algemene vergade-
ring bepaalt het beleid. De leden stellen een 
verenigingsbestuur aan, dezelfde leden stellen 
ook de contributie vast en bepalen het beleid. 
Het bestuur legt verantwoording af aan de 
leden via de algemene ledenvergadering. De 
leden benoemen nieuwe bestuursleden en 
kunnen ook het bestuur naar huis sturen. Een 
vereniging krijgt inkomsten van contributie van 
leden, donateurs, subsidies en schenkingen.

Wat gaat er bij de verenigingsvorm veranderen 
voor de Wijkraad en de inwoners van de Leijen:
•  Bewoners hebben meer invloed op het beleid 
ten aanzien van maatschappelijke activiteiten 
en geven de Wijkraad opdrachten mee ten 
aanzien van bepaalde aandachtsgebieden.
•  Leden wordt gevraagd mee te denken met 
vraagstukken.
•  De leden worden op de algemene ledenverga-
dering uitgenodigd en nemen besluiten over 
aftreden/aantreden nieuwe bestuursleden, 
goedkeuring van het financiële jaarverslag en 
de goedkeuring van het jaarverslag. In dit ver-

slag staat hoe de Wijkraad omgegaan is met 
het beleid en met actuele problemen.
•  Niet-leden worden zoals vanouds uitgenodigd 
voor het open gedeelte van de jaarvergade-
ring.
•  Het bestuur van de vereniging (= de Wijkraad) 
is een vertegenwoordiging van de leden. 
    De leden bepalen het beleid van de Wijkraad 
en de Wijkraad moet verantwoording afleg-
gen aan de leden over de uitvoering van het 
beleid.

•  Het bestuur van de vereniging komt uit de 
leden. Dat kan een probleem vormen. Bij de 
stichting kan je ruimer zoeken. Nieuwe leden 
moeten voorgedragen worden en de algeme-
ne ledenvergadering beslist.
•  Het bestuur van de vereniging krijgt een 
duidelijk mandaat vanuit de leden ten aanzien 
van de uitvoering van het beleid.
•  De Wijkraad verwacht dat de betrokkenheid 
bij een vereniging groter is.

Hierdoor is De Wijkraad van mening dat een 
vereniging beter past bij wat we doen voor de 
wijk. We hebben daarom het voornemen om 
de stichting om te vormen naar een vereniging. 
Om eventuele bezwaren weg te nemen is er de 
mogelijkheid te reageren via onze email:  
info@wijkraaddeleijen.nl
Het te nemen besluit hierover wordt op de 
agenda gezet van de jaarvergadering in april 
2023.

Stichting Wijkraad De Leijen  
versus  
Vereniging Wijkraad De Leijen
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Buurtinitiatieven
Buurtfeesten
In de Vierklank van 27 juli en 31 augustus stond 
een stukje over het project Wijkgeluk van de 
Stichting Samen voor De Bilt. Helaas stonden er 
geen activiteiten georganiseerd in De Leijen. 
Zonder hulp van de Stichting was er op 3 sep-
tember een buurtfeest voor de bewoners van 
de Acacialaan, Haagbeuk en een deel van de 
Iepenlaan. Voor de kinderen was er een spring-
kussen en iedereen bracht wat mee om te eten 
en te drinken.

Op 17 september hadden de bewoners van 
de houten huizen aan Anna Maria van Schuur-
manlaan een buurtfeest georganiseerd. Vooraf 
was er een “walking-borrel” die eindigde bij de 
partytent die in de speeltuin was neergezet.
Daar werd met veel enthousiasme een quiz 
gedaan, jong en oud deden eraan mee.

Op 24 september was er een burendag voor 
de bewoners van de Jan Gossaertlaan, Clara 
Peeterslaan, Cornelia de Rijcklaan en de Joos 
van Clevelaan. De Jan Gossaertlaan werd hier-
voor deels afgesloten en iedereen nam lekkere 
dingen mee. Ondanks de regen was het erg 
gezellig.

Speeltuin Agaatvlinder
Zoals zoveel speeltuinen in de Leijen wordt 
hierop helaas bezuinigd. Een aantal bewoners 
zagen dit gebeuren in de speeltuin aan de 
Agaatvlinder, telkens ging er een speeltoestel 
weg, maar hier kwam niks voor terug behalve 
een nieuwe kleurstelling stoeptegels.

De bewoners hadden het leuke idee om te 
gaan tegel wippen (NK-tegelwippen), hiervoor 
gaf de provincie ook subsidie. Hiervoor had-

den ze dus een potje van 2500 euro bij elkaar 
gekregen. Helaas was het niet zo makkelijk, 
als de provincie iets doet, weet de gemeente 
hier vaak geen raad mee. Er was een uitgete-
kend plan met ideeën en de bewoners zouden 
eigenlijk heel veel zelf doen. Na veel wikken 
en wegen mocht eindelijk een aangepast plan 
starten. Het tegelwippen en het zand verplaat-
sen en eigenlijk alle werkzaamheden is met de 
hele buurt gedaan.

Nadat dit was gedaan was een gedeelte van 
het oorspronkelijke plan gedaan, de planten 
hebben mooi gebloeid en iedereen heeft wel 
ergens geholpen met planten, onkruid wieden 
en vooral veel water geven, want dat moet het 
eerste jaar wel, zeker met deze droogte.

Plan 2 werd begin dit jaar gerealiseerd: de 
tegels om de glijbaan en het huisje werden 
verwijderd, wilgentenen werden geplant voor 
een mini-doolhof door een extern bedrijf. Er 
was nog budget voor een haagje en deel 2 is nu 
ook af.

Plan 3 is eigenlijk het laatste stuk, schaaktafels 
plaatsen, opnieuw tegelen, plaatsen van een 
dakplantaan en een eucalyptusboom. Verder 
is in overleg met de buurt ervoor gekozen om 
de glijbaan weg te halen en te kiezen voor 
rekstokken met (hopelijk) een klim gedeelte. De 
gemeente kwam zelf met idee dat de glijbaan 
ingeruild mocht worden.
Op de ideeën rond de schaaktafels komen we 
terug in een volgende nieuwsbrief.
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Week van de 
Duurzaamheid
Dit jaar is de week van de duurzaamheid 
van 7 oktober tot 16 oktober.
Het scholierendebat geeft opnieuw het 
startsein voor deze prachtige week. Het 
eerste weekend staat in het teken van de 
mens. De activiteiten vragen aandacht voor 
eenzaamheid, armoede, honger en voor 

vrede en veiligheid. In het laatste weekend 
gaat de aandacht uit naar onze mooie groene 
gemeente, biodiversiteit, water(kwaliteit) etc. 
In de tussenliggende week zijn er activiteiten 
over duurzame energie, verantwoordelijke 
productie en consumptie, kennisoverdracht 
en kwaliteitsonderwijs.
Op de site van  
www.duurzaamdebilt.nl/agenda/ is het volle-
dige programma terug te vinden.

Anna Maria van Schuurmanlaan 
Een goed initiatief van de bewoners om de 
duurzaamheid van Poorthoven ll te bevorde-
ren.
Aan de Anna Maria van Schuurmanlaan zijn de 
schuurdaken inmiddels belegd met Sedum. 
Het hele jaar zijn er nu groene daken en staan 
er steeds verschillende plantjes in bloei. Ook 
de bewoners op de begane grond kunnen 
de bloempjes, die boven de dakrand groeien, 
goed zien.

Duurzaamheidsinitiatieven 
bewoners De Leijen

Een paar weken geleden zijn er zonnepanelen 
op de daken van het gebouw geplaatst.

Pieter Breughellaan en Jan Provostlaan
Een aantal inwoners hebben het initiatief 
genomen om zelf de oude koepel op het dak te 
vervangen door een duurzaam exemplaar. De 
oude koepels van dubbel plexiglas zijn ver-
vangen door HR++ beglazing. En dit allemaal 
zonder een cent subsidie.
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Op 17 augustus viel er grote 
hoeveelheid water uit de lucht en het 
riool kon deze hoeveelheid water niet 
aan, het water borrelde uit de putten 
omhoog. De Jan Steenlaan, de Joos 
van Clevelaan en een deel van de Jan 
Gossaertlaan kwamen blank te staan.

Op 1 september is er een gesprek gevoerd 
tussen 2 vertegenwoordigers uit de Joos van 
Clevelaan en 1 vertegenwoordiger uit de Jan 

Steenlaan met de wethouder over de water-
overlast. Onze locatie is zeer goed in beeld als 
waterprobleem, de oorzaken zijn echter com-
plex.
Grootste oplossingen liggen in het boven-
strooms gebied (Bilthoven Noord en Den Dol-
der) en betreffen afkoppelen hemelwater van 
het riool en waterberging in deze gebieden. In 
Bilthoven Noord is al begonnen met de aanpak. 
Met gemeente Zeist is een bestuursakkoord in 
de maak. Deze aanpak is omvangrijk en zal nog 
jaren vergen.

Wateroverlast  
Joos van Clevelaan – Jan Steenlaan

Energiecrisis

Door de oorlog in Oekraïne is er een 
energiecrisis ontstaan. Hierdoor is 
de energierekening door velen niet 
meer te betalen. De kosten voor 
energie zijn flink gestegen. Hierdoor 
hebben veel mensen moeite om hun 
energierekening te betalen. De regering 
wil deze mensen graag helpen. Daarom 
krijgt iedereen die er recht op heeft, een 
eenmalige energietoeslag.

De energietoeslag is een eenmalig bedrag van 
€ 1300,-. Dat geld is bedoeld om u te helpen 
met het betalen van rekeningen voor gas en 
elektriciteit. Denkt u als Inwoner van gemeente 
De Bilt recht te hebben op de éénmalige ener-
gietoeslag? Dan kunt u bij de RSD de energie-
toeslag aanvragen: www.rsdkrh.nl/home/2

Veel mensen denken een alternatief te hebben 
gevonden in het gebruik van hout. In de Volks-
krant van 27 september staat een artikel over 
het gebruik van houtkachels, waaruit blijkt dat 
het gebruik van hout weinig financieel voor-
deel oplevert.
Daarentegen komen bij de verbranding van 
hout schadelijke stoffen vrij, zoals fijnstof, PAK’s, 
benzeen en koolmonoxide. De rook is voor 
iedereen ongezond, maar vooral voor mensen 
met luchtwegaandoeningen, hart- en vaat-
ziekten, ouderen en kinderen. Zij krijgen meer 
en eerder klachten bij het inademen van rook. 
Bij ongunstige weersomstandigheden, zoals 
weinig wind en een dunne onderste luchtlaag 
blijft de rook hangen. Niet iedereen lijkt zich 
bewust van het feit dat bij het stoken van hout, 
ook al stook je droog hout, giftige stoffen vrij-
komen waar andere mensen ziek van worden. 
Houtstook kan dus tot overlast voor omwonen-
den leiden. Ga je hout stoken, bekijk dan eerst 
de Stookwijzer. Zo weet je wanneer het vuur 
beter uit kan blijven. 

Herhaalde oproep 
Contactgroep
De Wijkraad roept bewoners op die veel  
last hebben van houtstook om contact op  
te nemen via de mail of onze website  
info@wijkraaddelijen.nl , zodat wij deze 
mensen onderling in contact kunnen 
brengen.
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Foto: Martine van der Steeg Foto: Leonie Versteegh

De Wijkraad ontving een brief van 
diverse verontruste bewoners uit de 
directe omgeving.

Snelheid Berlagelaan
Het verkeer en vooral de snelheid is sterk 
toegenomen sinds het andere deel van de 
Berlagelaan helemaal vol is gelegd met hoge 
korte drempels. Overdag en vooral in de stille 
uren rijden er veel auto’s hard op het lange 
rechte stuk. Het is een plak glad asfalt van ca. 
7 meter breed en ca. 300 meter lang zonder 
snelheidsremmers. De laatste jaren zijn ook bo-
men verwijderd of vervangen door heel kleine 
bomen waardoor het wegbeeld ook anders 
is geworden. Ook is de voorrangssituatie heel 
inconsequent en vaak onduidelijk.

Deze situatie heeft al tot diverse gevaarlijke 
situaties geleid bij de zijwegen en de fietsover-

Verkeerssituatie Berlagelaan
steek bij de Eikenlaan waar bijna een fietser 
werd aangereden. Er zijn de laatste tijd 3 katten 
doodgereden en recentelijk was er een ernstig 
ongeval met een kind. Hoewel deze ongevallen 
wellicht niet rechtstreeks te koppelen zijn aan 
een te hoge snelheid, hebben deze incidenten 
tot grote onrust in de wijk gezorgd.

Het probleem is de afgelopen jaren heel wat 
keren bij de gemeente gemeld, zowel vanuit 
de Wijkraad als door bewoners. Het argument 
van de gemeente om hier niets aan te doen 
was dat er een bus reed en dat er geen groot 
onderhoud aan de weg gepland staat. De bus 
is echter opgeheven. Dat er geen groot onder-
houd gepland staat mag nooit een reden zijn 
om een gevaarlijke situatie niet aan te passen. 
Dat er geen ingrijpende reconstructie moge-
lijk is zonder groot onderhoud begrijpen de 
bewoners volkomen maar kleine maatregelen 
kunnen altijd worden genomen. 

 In de tussentijd blijft dit gebied helaas kwets-
baar bij hevige regen. Afgesproken is dat de ge-
meente een informatieavond organiseert voor 
bewoners en met de bewoners gaat schouwen. 
Dit om de ideeën die er zijn over maatregelen 
die de gemeente kan nemen, te bekijken (bv. 
stoepranden onderbreken, wadi’s maken, wa-
terdoorgang richting bos creëren, vergroening 
parkeerplaatsen).

De bewoners kunnen zelf ook al maatrege-
len treffen (afkoppelen hemelwater van riool, 
stenen vervangen door groen). Verder is er 

besproken dat de wethouder bij de brandweer 
deze locatie als hotspot in beeld brengt, zodat 
ze wèl komen bij problemen. En er is gevraagd 
het werk van Hendrikse zoveel mogelijk buiten 
de zomermaanden (risico op hevige regen) 
te plannen en nogmaals na te gaan welke 
relatie er is tussen de overstromingen en de 
werkzaamheden (3x is geen incident meer!) en 
zo nodig aanvullende eisen te stellen. Wordt 
vervolgd!
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Sponsors

Bocht Berlagelaan net voorbij  
kruising Donsvlinder
Deze bocht kent 3 problemen:
1) Het afsnijden van de bocht. Vanuit de Dons-
vlinder richting de Berlagelaan stond er in 
de richting van de Hazelaar een lijn om dit te 
voorkomen echter deze is weggesleten en niet 
meer opgehaald. Vanaf de Donsvlinder richting 
de Leijenseweg staat niets. Bestuurders op de 
Berlagelaan worden soms compleet verrast.
2) De snelheid in de bocht ligt vaak veel te 
hoog. Dit komt omdat deze zeer ruim is uitge-
voerd.
3) Het wachten van vrachtwagens in de bocht 
voor de laad- en losplaats van de Plus. Als de 
vrachtwagens aankomen zit het hek van de 

laad- en losplaats nog dicht. De chauffeurs 
zetten dan hun vrachtwagens in de bocht neer 
om naar de Plus te lopen. Uiteraard neemt het 
enige tijd in beslag voordat het hek van de 
laad- en losplaats is geopend en al die tijd staat 
de vrachtwagen in de bocht geparkeerd. Het 
zicht voor het verkeer is dan nihil. Daarnaast 
staan de vrachtwagens direct voor mensen hun 
woning.

De Wijkraad zal de bezwaren van de bewoners 
en hun voorgestelde oplossingen doorgeven 
aan de gemeente. Wordt vervolgd.



Praktijk voor Fysiotherapie en Manuele therapie
Rembrandtlaan 2B
030 - 229 2326
www.paramedischcentrumbilthoven.nl

Verkeersschool Weber
06 - 2054 0190
www.verkeersschool-weber.nl

PLUS Bilthoven
Donsvlinder 2
030 - 228 0605

Pieter Pol Tuinen
06 - 2255 0939

www.pieterpoltuinen.nl

KEUKENS | BADKAMERS | TEGELS
Rembrandtlaan 2A    030 - 228 0099

www.webadesign.nl

Wilt u uw platenverzameling 
verkopen? Of bent u nog op 
zoek naar die ene LP die u ooit 
nog wilde vinden.

Hans-Jan van Veen
06 - 3024 1201
h.j.veen@casema.nl

De Vreeden KlimaService Bilthoven
06 - 5094 4300
www.devreedenklimaservice.nl


