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NIEUWSBRIEF
november 2022

Van de voorzitter
De feestdagen in tijden van verandering
November is de aanloop naar de feestdagen in 
december. We leven in een roerige en moeilijk 
voorspelbare tijd van inflatie, oplopende ener-
giekosten, oorlog in Oekraïne en crises zoals 
de stikstof- en woningbouwproblemen. Laten 
we hopen dat met de langer wordende dagen 
vanaf 21 december er ook meer lichtpunten in 
de maatschappelijk situatie komen.

Activiteiten van onze inwoners
Hoopvolle veranderingen in onze wijk zijn er 
gelukkig wel. Mensen die de biodiversiteit met 
elkaar stimuleren, bezig zijn met verduurza-
ming van hun woning en actief in hergebruik 
en delen van spullen en ook ‘ontspullen’. 
Een leuk initiatief is een buitenplaats voor 
schaakliefhebbers. Zie verder in deze Nieuws-
brief en op de website van de Wijkraad. Ook 
andere buurtactiviteiten zijn welkom in de 
communicatie via de nieuwsbrief of website.

Bouwplan voor de Spoorzone
Wij hebben als Wijkraad samen met andere 
bewonersorganisaties een uitgangspuntenno-
ta geschreven en bij de Gemeente ingediend. 
Daar zit nog weinig vaart in. Daarom willen 
wij een burgerinitiatief starten om onze uit-
gangspunten in de Gemeenteraad rechtstreeks 
bespreekbaar te maken. Mensen die geïnteres-
seerd zijn kunnen de nota bij ons opvragen.

Participatie-coördinator  
De Wijkraad heeft een taakomschrijving in-
gediend bij de gemeente voor een externe 
participatie-coördinator om de participatie van 
bewoners in het gemeentelijke beleid te ver-
sterken. De gemeente heeft daarvoor inmiddels 
wel geld vrijgemaakt. We zijn in afwachting van 
verdere besluitvorming van de gemeente. Ook 
op het terrein van verkeersproblemen die in 
onze wijk moeten worden opgelost.

Secretariaat
Vele jaren is Gerda Hoekstra actief geweest in 
ons secretariaat. Zij wordt in die functie afgelost 
door Annelies Brielsman, die daarbij wordt on-
dersteund door Iris Delfgaauw en Liora Halma. 
Wij danken Gerda voor het vele werk dat zij 
voor het secretariaat heeft gedaan!

Ebbe Rost van Tonningen
Voorzitter Wijkraad De Leijen
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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 
(verkeer, communicatie)
Annelies Brielsman 
(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, social media)
Iris Delfgaauw 
((algemeen, social media)

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

Jongstleden 9 november vond er een netwerk-
bijeenkomst plaats voor alle Biltse bewoners-
organisaties, georganiseerd door de gemeente. 
Naast de gebiedsmakelaars waren de wethou-
ders Van de Veerdonk en Hagedoorn aanwezig. 

Otto baron van Boetzelaer sprak over de kansen 
en uitdagingen van het landgoed Eyckenstein. 
De druk van recreanten op het gebied (elke 10 
jaar verdubbelt het aantal bezoekers), biolo-
gisch boeren, plaatsen van zonnepanelen op 
stallen en het versterken van natuur. Onder 
andere kwam naar voren dat een verplaatsing 
van een boerderij uit een Natura 2000 gebied 
juridisch niet duidelijk is, en daardoor nog 
steeds niet gerealiseerd. Het streven is om te 
komen tot een robuuste natuur en instandhou-

Netwerkbijeenkomst  
Biltse bewonersorganisaties

ding van cultureel erfgoed.

De tweede spreker, Alfred Folkeringa, voorzitter 
Belangenvereniging Weltevreden, sprak over de 
projecten die te maken hadden met collectief 
verduurzamen, zoals dakpanvernieuwing en 
-isolatie, warmtepompen en zonnepanelen. 
Het inspirerende verhaal over zonnepanelen 
benadrukte dat je collectief een goedkopere 
oplossing kan verwezenlijken dan individueel.

Na de twee sprekers waren een vijftal thema-
tafels ingericht om met elkaar in gesprek te 
gaan. De thema’s waren Groen en biodiversiteit; 
Speelplekken; Vereniging oprichten; Omzien 
naar elkaar; en Duurzaamheid. Aan deze tafels 
werden ideeën en ervaringen uitgewisseld.
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Participatie-coördinator: 
taak en doel

De Wijkraad heeft bij de gemeente een voorstel 
ingediend voor een participatie-coördinator. 
De participatie-coördinator richt zich in dit 
voorstel vooral op ondersteuning van bewo-

De omgevingsvisie

De omgevingsvisie zal betrekking hebben op 
alle terreinen van de fysieke leefomgeving 
binnen de reikwijdte van de Omgevingswet. 
Daarbij gaat het om traditionele thema's zoals 
ruimte, wonen, verkeer en mobiliteit, landschap 
en natuur, milieu, onderwijs, infrastructuur en 
cultureel erfgoed, maar ook aanvullende the-
ma’s zoals klimaatadaptatie, energietransitie, 
gezondheid en veiligheid. De relatie en samen-
hang tussen de fysieke, sociale én economische 
domeinen maken daar nadrukkelijk deel van 
uit. De bestaande kwaliteiten van De Leijen een 
onderdeel zijn.

nersorganisaties van wijken en dorpen. Een 
belangrijk doel is gericht op actieve participatie 
van burgers in verschillende levensdomeinen 
als openbare ruimte, wonen, verkeer, werken, 
gezondheid, zorg, cultuur, politiek, onder-
wijs, educatie en integratie en de samenhang 
daartussen. Daarbij wordt o.a. gedacht aan de 
nieuwe omgevingsvisie.

De visie wordt in deze maanden binnen de 
gemeente uitgewerkt en zal in februari 2023 
tijdens de maand van de leefomgeving aan 
bewoners voorgelegd worden. Daarna gaat het 
naar de Gemeenteraad en dan is deze visie een 
feit. De Wijkraad zal de ontwikkeling nauwgezet 
volgen en in januari 2023 een profiel van de 
wijk De Leijen ontwikkelen over kwaliteiten van 
de wijk De Leijen die behouden moeten blijven, 
zoals biodiversiteit. Daarvoor zal in januari 2023 
een aparte bewonersavond worden georgani-
seerd.

Zie voor de inhoud van de kern van de om-
gevingsvisie https://wijkraaddeleijen.nl/
kern-van-de-omgevingsvisie/

Stichting Wijkraad De Leijen versus 
Vereniging Wijkraad De Leijen
In de laatste nieuwsbrief is een verduidelijking 
van de voor-en nadelen van een stichting en 
een vereniging opgenomen. De Wijkraad is 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.

Het te nemen besluit hierover wordt op de 
agenda gezet van de jaarvergadering in april 
2023. Als voorbereiding op dit agendapunt 
hebben we concept Statuten en een concept 

Huishoudelijk Reglement opgesteld.
Deze documenten hebben wij op onze website 
geplaatst onder https://wijkraaddeleijen.nl/
wat-doet-de-wijkraad/

We vragen aan iedereen om deze documenten 
door te nemen en vragen, commentaren en/of 
aanvullingen aan ons door te geven via  
info@wijkraaddeleijen.nl
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Buurtinitiatieven
Op onze website hebben we een 
nieuwe pagina gemaakt voor 
Buurtinitiatieven. Het initiatief 
schaaktafels is de eerste die hier 
gebruik van maakt. Als u belangstelling 
heeft om een buurtinitiatief onder 
de aandacht te brengen kunt u een 
berichtje sturen naar  
info@wijkraaddeleijen.nl

Speeltuin Agaatvlinder
In de vorige nieuwsbrief is al beschreven hoe 
de bewoners samen de speeltuin hebben 
aangepakt. Na het tegelwippen en het zand 
verplaatsen zijn de tegels om de glijbaan en 
het huisje verwijderd. De nieuwe wilgentenen 
vormen een geheime doorgang en haagjes 
werden geplant voor een mini-doolhof. 

Deel 3 van het plan, het laatste stuk, is het 
plaatsen van schaaktafels, opnieuw tegelen, 
plaatsen van een dakplantaan en een eucalyp-
tusboom.

Schaaktafels: Urban Chess Bilthoven
Waarom Urban Chess?
Het schaken heeft positieve effecten op de 
concentratie, op het brein en de schoolpresta-
ties van kinderen. Niet alle kinderen krijgen het 
schaken van huis uit mee, ook wordt schaken 
nog niet op alle scholen aangeboden, laat 
staan dat kinderen lid zijn van een schaakclub.

De publieke schaaktafels in de openbare ruimte 
maken het schaken zichtbaarder en toeganke-
lijker voor kinderen. De schaaktafels in de open-
bare ruimte helpen om eenzaamheid tegen te 
gaan. Ook dragen de schaaktafels bij aan het fit 
houden van het brein. De schaaktafels zorgen 
voor verbinding tussen jong en oud, aan de 
schaaktafel is een praatje snel gemaakt. Natuur-
lijk is schaken ook gewoon een spel en spelen is 
leuk voor jong en oud.
Op de website van de Wijkraad is een speciale 
pagina ingericht met wat meer achtergronden 
en links naar hoe je kan leren schaken. https://
wijkraaddeleijen.nl/schaaktafels/ 
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Voor jongere en ouderen wordt Urban Chess 
aangeboden. Elke zondag om 11 uur komt de 
groep in de speeltuin bij elkaar om te gaan 
schaken behalve als het regent.

Natuurlijk is het ook mogelijk om zelf af te 
spreken met iemand. Dit kan op Facebook 
via de pagina: Speeltuin Agaatvlinder Urban 
Chess. https://www.facebook.com/profile.
php?id=100087060853159

Verder is er ook een WhatsApp groep opge-
zet waarin je kan vragen om met iemand te 
schaken. Als je een berichtje stuurt naar Bauke 
Sangers op 06-10897034, kan je worden toege-
voegd aan de groep.

Op al deze kanalen word je op de hoogte 
gehouden van nieuwtjes, workshops en bijeen-
komsten; meld je dus aan!

Verkeer
Berlagelaan
Naar aanleiding van de brief van inwoners rond 
de situatie Berlagelaan – Donsvlinder en de 
hoge snelheden op de Berlagelaan, hebben wij 
van de gemeente vernomen dat de westzijde 
van de Berlagelaan ook ingericht gaat wor-
den als 30-km zone. Echter dit wordt niet voor 
2024 uitgevoerd. De gemeente kijkt wel of er 
zogenaamde ‘no-regret’-maatregelen kunnen 
worden genomen om de snelheid te verlagen 
en de veiligheid voor overstekende fietsers te 
verbeteren.

Jan van Eijcklaan
Op de Jan van Eijcklaan wordt harder gereden 
dan de toegestane 30 km/u. Om dit aan te pak-
ken is subsidie aangevraagd voor de herinrich-
ting van de Jan van Eijcklaan. De maatregelen 
zijn nog niet uitgewerkt en zullen ook niet op 
korte termijn worden uitgevoerd. De Wijkraad 
zal bij de gemeente aandringen om tijdens de 
besluitvorming een participatie-traject door 
bewoners van de Jan van Eijcklaan en aanpa-
lende straten te starten.

Leyenseweg
De vervanging van de riolering en de herinrich-
ting van de Leyenseweg is gestart. Er worden 
aanpassingen gedaan aan de riolering, onder 
andere om wateroverlast tegen te gaan. Daar-
naast is het wegdek aan vernieuwing toe en 
wordt op de Leyenseweg een deel van de door-
fietsroute Amersfoort-Utrecht aangelegd. De 

afsluiting heeft grote gevolgen voor het open-
baar vervoer voor bewoners van De Leijen. 
Tijdens de werkzaamheden rijden de buslijnen 
58 en 77 tijdelijk een andere route. De bus 
wordt omgeleid via de Anthonie van Leeu-
wenhoeklaan. De haltes aan de Leyenseweg, 
Hertenlaan en de 2de Brandenburgerweg ko-
men te vervallen. Busreizigers kunnen gebruik 
blijven maken van de andere bushaltes op 
de route, deze zijn te vinden op maximaal 10 
minuten lopen of fietsen van vervallen haltes. 
Meer informatie vinden busreizigers op  
www.9292ov.nl . Vervangende halte: Gemeen-
tehuis (halte bus 31 op de Soestdijkseweg).

Een alternatief is gebruik maken van de Flex-
bus.
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Deze flexibele bus boek je met via de TURNN- 
app of telefonisch. Er is geen vaste dienstrege-
ling 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 mini-
maal 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. 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 aan-
komsttijd.

Zie ook: nieuw-de-u-flex-bus-door-de-wijk-de-
leijen

De Groenrenovatie in onze wijk, die 
volgens het Groenrenovatieplan, 
gemeente De Bilt, d.d. 6 jan. 2020 in 
5 fasen, gedurende de periode 2020-
2024, uitgevoerd zou worden, is binnen 
2 fasen in het voorjaar 2022 afgerond. 

De renovatie was nodig, omdat de kwaliteit 
van het groen dusdanig was teruggelopen 
en heesters en bosplantsoen aan vervanging 
toe waren. Dit is mede veroorzaakt door een 
minimaal onderhoudsniveau. Invulling van 
de 5 speerpunten uit het Groenstructuurplan 
worden onvoldoende ervaren nl.:

• Groenkarakteristieken, het behouden en 
versterken van het groen,  de eigenheid van de 
wijk.
* Karakter is omgevormd van bosplantsoen 
naar veel een-soortige heestervakken en veel 
gras.

• Biodiversiteit versterken, de verscheiden-
heid van samenhangende levensgemeen-
schappen, die zijn aangepast  aan het milieu 
waarin zij leven.
* Wat de gemeente met biodiversiteit voor 
ogen heeft wordt niet begrepen en de activi-
teiten worden gezien als saneren met zware 
ingrepen in ecosystemen.

• Wateropvang, waarbij het regenwater zoveel 
mogelijk plaatselijk wordt opgevangen en kan 
wegzakken.

*Achteraf op aanwijzing van de  Wijkraad is 
langs de Berlagelaan een regenwateropvang 
mogelijkheid gecreëerd. Noodzakelijk herstel 
van de amfibieënpoel is nog niet opgepakt.

• Laanstructuur versterken, door herkenbaar-
heid met beplanting en bomen.
* Van geen enkele laan is de structuur versterkt.

• Ontstenen, o.a. door tegelwippen en niet 
noodzakelijke aangebrachte verharding te 
verwijderen.
* Langs de Rietveldlaan ligt een in verval zijnde 
bitumenrijke asfaltstrook, verwijdering bete-
kent meer duurzaamheid voor de bomen en 
wateropvang.

Er heeft een grote kaalslag plaatsgevonden, 
waar men eerder ingepakt was in het groen. Er 
zijn een rits aan parkeerplaatsen bijgekomen, 
mede door de renovatie van de Berlagelaan 
oostzijde. Deels zijn plantvakken beplant met 

Groenrenovatie, Stand van Zaken
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 een gevarieerd assortiment zoals bij Dudok-
kwartier, Walnoot en Perenlaan wat ten goede 
komt aan de biodiversiteit. Andere vakken 
zijn grootschalig gerooid en met één soort 
ingeplant, voorbeeld is Berlagelaan oostzijde. 
Inwoners hebben hierover hun ongenoegen 
geuit.  Voor veel bewoners was de renovatie 
mede aanleiding om vakken te adopteren, 
bijvoorbeeld een groot aantal vakken langs de 
Berlagelaan westzijde zijn geadopteerd door 
bewoners die meer biodiversiteit voorstaan.   
De uitvoering van het plan is gebrekkig, slecht 
en laat gecommuniceerd, de planning is tus-

sentijds eenzijdig aangepast en bewoners heb-
ben nauwelijks de gelegenheid gehad mee te 
denken (participatie). Voor een evaluatie zal de 
Wijkraad de binnen gekomen reacties inventari-
seren en met de gemeente bespreken. Hoe we 
het ongenoegen kunnen wegnemen en door 
nog aanpassingen te laten doen. Zie ook onze 
Nieuwsbrief van juni 2022.

Ter afronding laat de Gemeente inventariseren 
welke planten en hoeveel zijn doodgegaan, 
deze worden komend plantseizoen aangevuld 
(inboeten).

In de wijk De Leijen langs de Rietveldlaan ligt 
tussen eeuwenoude bomen een in vervallen 
staat verkerende teerhoudende strook asfalt, 
die geen dienst meer doet.
Biodiversiteit staat hier ook hoog op de agen-
da. Het instant houden en verbeteren van een 
gezonde leefomgeving is belangrijk. Met de 
behoefte tot aanpak voor goed functioneren-
de ecosystemen, past het om nu deze strook 
teerhoudend asfalt zorgvuldig te verwijderen, 
waarbij de leefomgeving van de bomen aan-
zienlijk verbeterd wordt.

Te verwijderen strook teerhoudend asfalt 
Rietveldlaan

Nieuwe markering voor 
Groenadoptie
In de wijk zijn een aanzienlijk aantal vakken 
geadopteerd. Tijdelijk wordt dit aangegeven 
met nieuwe “Groenadoptie” bordjes. Vanuit het 
kostenaspect worden toekomstige adoptie-
vakken gemarkeerd met het klavertje symbool, 
met verf gespoten op bestaande tegels.
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Sponsors

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

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

Regentonnen | Afkoppelstenen | Infiltratie
Advies, verkoop en installatie

030 - 207 2006 | www.laathetregenen.nl

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.

Trefcentrum De Leijen
De Gemeenteraad heeft het voorstel van de 
Wijkraad voor een eigen trefcentrum onder-
steund en heeft de Wijkraad De Leijen gevraagd 
voor de uitwerking van het plan aandacht te 
schenken aan de volgende punten: draagvlak 
en behoefteonderzoek onder burgers, wel-
ke activiteiten, welke locatie, financiering en 
samenwerking met andere organisaties zoals 
WVT.
Binnen de Wijkraad is een subgroep van vier 
leden gevormd om dit plan uit te werken. Daar-
voor is met verschillende locaties contact op-
genomen. De bedoeling is om op korte termijn 
een vaste dag in de maand een bijeenkomst 
te organiseren te beginnen in januari 2023 en 

voor de langere termijn te bezien of een eigen 
accommodatie mogelijk is. Wie wil meedenken 
is van harte welkom.
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