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NIEUWSBRIEF
maart 2023

UITNODIGING
Jaarvergadering Wijkraad De Leijen

28 maart – WVT – Talinglaan 10 – grote zaal 20.00 u – inloop 19.30 u

Van de voorzitter
Jaarvergadering: de Wijkraad De Leijen een 
stichting of vereniging?
Op dinsdagavond 28 maart a.s. houden wij in 
WVT aan de Talinglaan 10 weer een jaarver-
gadering, waarin o.a. de belangrijke vraag aan 
de orde komt of de Wijkraad als vereniging of 
stichting moet doorgaan. Daarvoor kunt u een 
enquête invullen. De uitslag van de enquête 
wordt dan bekend gemaakt. Over het verschil 
tussen een stichting of een vereniging vindt u 
nadere informatie in deze Nieuwsbrief.

Thematafels
Na de pauze bent u welkom bij verschillende 
tafels over actuele thema’s in de wijk, zoals het 
Participatieplan Spoorzone van de gemeente, 
een trefcentrum, verkeersproblemen in de wijk, 
onduidelijkheid over honden uitlaatgebied, 
speeltuinen, groenvoorzieningen en/of zorg 
voor ouderen en jongeren. Bezoekers kunnen 
daarover informatie ophalen of uitwisselen. 
Ook zijn nieuwe ideeën welkom.

Onderling contact, wijkcafé
Verder gaat het vooral om het aanhalen van 
contacten van bezoekers onderling. Kennis-
maken, informatie delen onder het genot van 
een drankje. Na het succesvolle eerste wijkcafé 
op 24 januari zijn uw ideeën voor een volgend 
wijkcafé van harte welkom. Wordt het bijvoor-
beeld een muziekavond?

Ebbe Rost van Tonningen
Voorzitter Wijkraad De Leijen
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Samenstelling  
Wijkraad De Leijen
De huidige Wijkraad bestaat uit 
de volgende personen: 

Ebbe Rost van Tonningen 
(voorzitter, groen, woningbouw)
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)

Tijdens de laatste bewo-
nersavond is er gevraagd 
om een verduidelijking 
van de voor-en nadelen 
van een stichting en een 
vereniging. Zowel een 
stichting als een vereni-

ging zijn niet gericht op financiële winst, het 
zijn beide non-profitorganisaties. Beide organi-
satievormen zijn een rechtspersoon en inge-
schreven bij de Kamer van Koophandel.

Een stichting kent geen leden en het bestuur be-
paalt het beleid. Het bestuur richt zich op de hele 
wijk. Het bestuur zoekt naar opvolgers of nieuwe be-
stuursleden melden zich aan. Het bestuur benoemt 
de nieuwe leden. Een stichting krijgt inkomsten van 
donateurs, subsidies en schenkingen. Een vereni-
ging heft als extra inkomstenbron een contributie 
per lid.

Een vereniging heeft leden. Bij een vereniging zijn 
de leden de baas. De algemene vergadering bepaalt 
het beleid. De leden stellen een verenigingsbestuur 
aan. Het bestuur legt verantwoording af aan de 
leden via de algemene ledenvergadering.

Wat gaat er veranderen als de huidige Wijkraad 
een vereniging wordt?  
Een aantal voorbeelden:

Veranderingen voor leden:
1.  De leden betalen contributie. Voorstel 10 euro per 
jaar.

2.  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 verslag 
staat hoe de Wijkraad omgegaan is met het beleid 
en met actuele problemen.

3.  Het bestuur van de vereniging krijgt een duide-
lijk mandaat vanuit de leden ten aanzien van de 
uitvoering van het beleid.

4.  Van leden wordt verwacht dat zij zelf verantwoor-
delijkheid dragen. Bijvoorbeeld meedenkenover 
leefbaarheidsvraagstukken in de wijk en actief 
bijdragen aan oplossingen.

5.  Het bestuur van de vereniging komt voort uit de 
leden. Bij de stichting kan er voor een bestuur uit 
meer mensen worden gekozen.

6.  De Wijkraad verwacht dat de betrokkenheid van 
de leden bij een vereniging groter wordt.

Stichting Wijkraad De Leijen versus 
Vereniging Wijkraad De Leijen

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

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

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

www.webadesign.nlS
p

o
n

so
rs 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
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Agenda van de jaarvergadering De Leijen 
op dinsdagavond 28 maart 
in WVT Talinglaan 10, Bilthoven 
Inloop vanaf 19.30 uur 
Opening 20.00 uur

1. Opening door de voorzitter
2.  Plannen voor woningbouw in  
de Spoorzone

3. Uitslag bewoners-enquête
4.  Wijkraad blijft een stichting of wordt  
een vereniging?

Pauze
5.  Verschillende tafels waarin actuele thema’s 
worden besproken.

Na afloop bent u welkom voor onderling 
contact met een drankje.

Veranderingen voor niet-leden:
1.  Niet-leden kunnen weinig tot geen invloed meer 
uitoefenen en kunnen geen aanspraak meer 
maken op de dienstverlening van het bestuur. 
Diensten die vervallen voor niet-leden zijn: 
• Bewoners ondersteunen voor inspraak in het 
gemeentelijke beleid 
• Functioneren als tussenpersoon voor verschil-
lende groepen inwoners, ook richting gemeen-
te, SSW, jongerenwerk, politie, zorg en andere 

instellingen 
• Ondersteunen van bewonersinitiatieven bijvoor-
beeld voor speelplaatsen, groenadoptie en het 
bevorderen van biodiversiteit in de wijk. Tenzij dat 
wordt opgedragen door leden.

2.  Niet-leden hebben geen stemrecht. Wel kunnen 
zij zoals vanouds worden uitgenodigd voor het 
open gedeelte van de jaarvergadering. Dan gaat 
het vooral om informatie-uitwisseling.

Conclusie. De huidige Wijkraad ziet alleen meer-
waarde in een vereniging als daardoor de betrok-
kenheid en de zelfwerkzaamheid van bewoners 
toeneemt. En de verantwoordelijkheid en represen-
tatie van de wijk wordt versterkt. Daarvoor stelt de 
huidige Wijkraad als norm dat minstens 10 % van 
de huishoudens in de wijk De Leijen lid wordt van 
de wijkvereniging. Het gaat dan om minimaal 230 
leden. Waarom 230? Dat is het aantal abonnees van 
onze Nieuwsbrief waar wij naar op weg zijn. Als die 
230 leden er niet komen, blijft de Wijkraad zoals het 
nu is. Overigens kunnen bewoners altijd zelf een 
vereniging oprichten als zij bijvoorbeeld vanuit een 
bepaald belang een
standpunt of protest aan de gemeente willen 
voorleggen. Meestal heeft zo’n vereniging dan een 
tijdelijke functie. Daarvoor hoeft de Wijkraad dus 
niet te worden omgevormd tot een vereniging. Als 
een Wijkraad een vereniging wordt dan zal ook de 
huidige overeenkomst met de gemeente en andere 
instellingen moeten worden gewijzigd, waarvoor 
instemming nodig is. 

Speeltuin 
Agaatvlinder
De schaaktafels van de speeltuin 
Agaatvlinder staan er mooi bij. De 
QR-paal staat nu bij de boom en de 

QR-code verwijst naar de schaak-
tafels-pagina op de website van 
de Wijkraad. Er is nu ook een eigen 
Pokestop. 
https://wijkraaddeleijen.nl/ 
schaaktafels/

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

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

PLUS Bilthoven
Donsvlinder 2
030 - 228 0605

Regentonnen | Afkoppelstenen | Infiltratie
Advies, verkoop en installatie

030 - 207 2006 | www.laathetregenen.nl
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Onderstaand is een enquête opgenomen om 
te inventariseren wat de voorkeur heeft van de 
bewoners van De Leijen. Het te nemen besluit hier-
over staat op de agenda van de jaarvergadering.

Enquête 1: Wijkraad: 
vereniging ja of nee
Op de 28e maart wordt in de jaarvergadering 
een definitief besluit genomen over de vraag 
of de Stichting Wijkraad De Leijen omgevormd 
moet worden tot een vereniging. In deze 
nieuwsbrief staan de achtergronden en de 
voor- en nadelen beschreven.
Door middel van de volgende vragen willen wij 
inzicht krijgen of dit voornemen ook door de 
bewoners van De Leijen wordt gesteund.
 
1.  Bent u voorstander van de Wijkraad als  
Stichting?   Ja   Nee

2.  Bent u voorstander van de Wijkraad als  
vereniging?   Ja   Nee

3.  De Wijkraad is van mening dat minimaal 10% 
van de huishoudens in De Leijen lid moet 
zijn, om namens de wijk standpunten te kun-
nen innemen, bijvoorbeeld in contact met de 
gemeente. In onze wijk De Leijen wonen bij-
na 5000 mensen in 2300 huishoudens. Voor 
10 % zijn dus minimaal 230 leden nodig. 
Bent u het eens met dit standpunt? 
    Ja   Nee

4.  Als de Wijkraad een vereniging wordt bent u 
dan bereid om lid te worden en € 10, = per 
jaar contributie bij te dragen? 
    Ja   Nee

Naam:  ...................................................................................................................................................................................

Adres:  ....................................................................................................................................................................................

E-mail:  ..................................................................................................................................................................................

 Ja, Ik wil de digitale nieuwsbrief ontvangen

Enquête 2: Behoefte 
Trefcentrum De Leijen
In onze wijk De Leijen met bijna 5000 inwo-
ners bestaat er geen trefcentrum om elkaar 
te ontmoeten en een kop koffie met elkaar te 
drinken. Een centrum waar ook activiteiten en 
cursussen georganiseerd kunnen worden. Nu 
wij toch betrokken worden bij een nieuw plan 
voor woningbouw in de Spoorzone willen wij u 
de volgende vraag stellen:
 
1.  Vind u dat er een ontmoetingsruimte voor 
bewoners van De Leijen in onze wijk moet 
komen?   Ja   Nee

  Korte toelichting van uw antwoord:
..................................................................................................................................................................................................................

2. Zo ja, waar heeft u behoefte aan?
   Antwoord: 
..................................................................................................................................................................................................................

3.  Zou de WVT aan de Talinglaan 10 daarvoor 
een geschikte plaats zijn? 
    Ja   Nee

4.  Heeft u een suggestie voor een  
aandachtspunt voor Wijkraad De Leijen?

..................................................................................................................................................................................................................

Naam:  ...................................................................................................................................................................................

Adres:  ....................................................................................................................................................................................

E-mail:  ..................................................................................................................................................................................

 Ja, Ik wil de digitale nieuwsbrief ontvangen

Wijkcafé
In mei wordt er weer een Wijkcafé georga-
niseerd. De inhoud, plaats en tijd worden 
op de website en in de nieuwsbrief van mei 
gepubliceerd.

Deze enquêtes kunt u invullen en meenemen naar 
de jaarvergadering, of in de brievenbus van  
A.M. Schuurmanlaan 17, 3723 PH  Bilthoven werpen 
of invullen op onze website  
https://wijkraaddeleijen.nl/enquetes/ .

Lukt dat niet, dan kunt u ook op zaterdag 25 maart 
tussen 10.00 en 14.00u de ingevulde enquête inle-
veren bij de Plus. Dit is tevens een spreekuur van 
de Wijkraad met het oog op de jaarvergadering 28 
maart.
Er zullen dan leden van de Wijkraad zijn, die be-
woners kunnen informeren, die om verschillende 
redenen niet kunnen komen op de jaarvergadering. 
Of andere onderwerpen willen bespreken.


