
Bewonersavond 2021
1 november 2021

Wijkraad De Leijen



Agenda
Opening door de voorzitter Ebbe 
Burgerinitiatief trefcentrum
Informatie vanuit de gemeente Harry van Dijk, gebiedsmakelaar

Vragen
Wonen (Albert)
Verkeer
Openbaar vervoer door

Vragen
Groen (Johan)
Speelplaatsen
Veiligheid

Vragen
Samenwerking met gemeente e.a. (Ebbe)
Toekomst voor de Wijkraad
Waarom een vereniging? 

Vragen (rondvraag)
Sluiting



De Wijkraad

De samenstelling is veranderd
- 6 leden zijn gestopt (verhuizing, langdurig lidmaatschap)
- 4 nieuwe leden
- in totaal 7 leden
- versterking is wenselijk

Communicatie
- vernieuwde website
- afscheid jaarlijks verschijnende De Leijdraad 
- 6 tot 8-wekelijkse digitale nieuwsbrief

opgeven via de website of via formulier bij de ingang



Het spanningsveld van de maatschappelijke transitie



Wijk De Leijen. Trefcentrum?
Dorp/wijk Aantal

inwoners
Budget (vooral 

dorpshuis,  begr 2018)

€

1. Holl Rading 1.600 45.000

2. Maartensdijk 4.900 275.000

3. Westbroek 1.200 60.000

6. Groenekan 2000 45.000

4/5/7/8 Bilthoven 23.000 ?

*5. De Leijen 4.900 geen dorpshuis        1.500

9/10 De Bilt 11.000 3.000

Totaal Ca 43.000

Aantal inwoners De Leijen is gelijk aan Maartensdijk

Club en Buurtwerk 480.000



Trefcentrum

Ondanks toezeggingen uit het verleden is er nooit een trefcentrum gerealiseerd
- Een trefcentrum om elkaar te ontmoeten
- Cursussen te houden of te volgen
- Kleinschalige activiteiten
- Jongeren activiteiten

Buro Lou
- Ligt dicht bij de Leijen
- Is een tijdelijke situatie

Buurtfeest Eikvaren
- Straat-overstijgend buurtfeest

Burger initiatief
- 99 handtekeningen nodig
- verzoek om realisatie van een trefcentrum 

Wij komen in maart april 2022 met een visie over wijkgericht werken



Gemeente

Gebiedsmakelaar Harry van Dijk



Bewonersavond De Leijen

Inhoud:

Gebiedsmakelaars

Gebiedsbeheerder

Gebiedswethouder

Terugblik 2020/2021

Vooruitblik 2022

Divers



Gebiedsmakelaar: Harry van Dijk

• De Leijen

• Vogelzang

• Brandenburg
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Gebiedsmakelaar: Maarten Linssen

• Bilthoven Noord

• Centrum

• Overbosch
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Gebiedsbeheerder: Richard van 
Donselaar

• Bilthoven
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Gebiedswethouder(s)

• Geen vaste gebiedswethouder, maar roulerend

• Gebiedsspreekuur
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Terugblik 2020-2021
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• Groenrenovatie

– Nog in uitvoering

• Snoeproute

– Geen acties met scholen door coronamaatregelen

• Samenwerken aan Wonen

– Participatietraject 2020-2021

– https://www.debilt.nl/wonen-en-bouwen/samen-werken-aan-wonen-doet-

u-mee

https://www.debilt.nl/wonen-en-bouwen/samen-werken-aan-wonen-doet-u-mee


Terugblik 2020-2021
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• Omgevingsvisie

– Participatie gestart in 2021

– https://www.debilt.nl/nieuwsoverzicht/omgevingsvisie-2040-doet-u-mee

• Verkeersmaatregelen Berlagelaan

– Onderdeel westelijke doorfietsroute

– Uitvoering sept-nov 2021

https://www.debilt.nl/nieuwsoverzicht/omgevingsvisie-2040-doet-u-mee


Vooruitblik 2022
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• Omgevingsvisie

– Participatie gestart in 2021

– https://www.debilt.nl/nieuwsoverzicht/omgevingsvisie-

2040-doet-u-mee

– Dorpendialoog 2021-2022

• Transitievisiewarmte

– Hoe gaan we onze huizen verwarmen

– Gepland voor 2022

– Verduurzaming/isoleren

– https://www.debilt.nl/nieuwsoverzicht/maak-een-

persoonlijk-isolatieplan-voor-jouw-woning-met-ikwoon

https://www.debilt.nl/nieuwsoverzicht/omgevingsvisie-2040-doet-u-mee
https://www.debilt.nl/nieuwsoverzicht/maak-een-persoonlijk-isolatieplan-voor-jouw-woning-met-ikwoon


Vooruitblik 2022
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• Verkiezingen gemeenteraad

– 16 maart 2022

• Mobiliteitsagenda

• Oppakken acties snoeproute met scholen



Divers
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• Verkeer / Snelheid

– Verkeersdisplays

– https://www.debilt.nl/nieuwsoverzicht/snelheidsmeters-on-tour/

• Zelf Doen:

– BuurtWhatsapp (veiligheid)

– Buurtactiveit

– Zwerfvuil verzamelen (ploggen)

https://www.debilt.nl/nieuwsoverzicht/snelheidsmeters-on-tour/


Vragen



Wonen

Samen werken aan wonen
- Gemeentebrede participatie
- Adviezen per wijk
- Kansenkaart
- Aktiegroep ‘Handen los van het bos’
- Redactieraad, Kennisteam
>Advies aan gemeenteraad wordt in omgevingsvisie meegenomen?
- Besluitvorming doorgeschoven naar volgende raadsperiode

De Timpe/ Stationsgebied
- Nieuw voorstel voor woningbouw in De Timpe in combinatie met 

Rembrandtlaan en driehoek bij de rotonde Emmaplein
Woonvisie

- Gemeente houdt zich niet aan eigen participatienota: kaders stellen



Verkeer (1)

Proefafsluiting Joos van Clevelaan
- burgerinitiatief “vergeten straten”
- door corona niet representatief
- proef afgesloten zonder duidelijke evaluatie
- proef herhaald van september t/m december 2021

Herinrichting Berlagelaan
- goede participatie omwonenden
- heldere communicatie
- compliment voor de gemeente

Herinrichting Rembrandtlaan
- geen participatie
- (te) late informatie
- slechte communicatie (Brief betreffende herinrichting Hessenweg)



Verkeer (2)

Snelfietsroute
- Amersfoort - Utrecht
- De route loopt grotendeels langs de bestaande route van De Stijl.
- dus niet door De Leijen
- eind 2022 gerealiseerd

Kees Boekelaan
- mogelijk verbreding
- mogelijke herinrichting kruispunt met Dwarsweg/Jan Steenlaan
- nog geen uitgekristalliseerde plannen



Openbaar vervoer

Provincie Bus 77 en 78
- De provincie heeft een enquete gehouden over het gebruik van bus 77 

en 78
- De resultaten van de enquete leiden tot:

Bus 77
- zal niet meer rijden over de Rembrandtlaan/Massijslaan
- zal van het station via de rotonde Leijenseweg/1e Brandenburgerweg 

naar Utrecht rijden
Bus 78

- wordt vervangen door een belbus
- deze belbus rijdt naar het station

De Wijkraad zal in overleg treden met het gemeentebestuur. Het is niet acceptabel 
dat een wijk met ruim 4900 inwoners verstoken is van regulier openbaar 
vervoer. 



Vragen



Groen (1)

Groenrenovatie 2020-2024
- De eerste fase is afgerond, de vakken ter hoogte van het treinspoor, 

Hendrick de Keijser-, Pieter Postkwartier, Berlagelaan oost, Iepenlaan, 
Dudokkwartier, Herik, Andoorn, Eikvaren en Bongerdlaan

- De tweede fase start in november
- De voorlichtingsavond voor de eerste fase was pas na de start van de 

renovatie
- zie onze website voor de volgende fasen

Groenadoptie
- De gemeente kan groenvakken op een bepaald niveau renoveren en 

onderhouden. 
- Indien bewoners een groenvak naar een hoger niveau willen tillen en 

onderhouden kan het onder bepaalde voorwaarden en spelregels 
worden geadopteerd



Groen (2)

Biodiversiteit
- Bij de groenrenovatie wordt gekeken hoe met de plantkeuze de 

biodiversiteit kan worden vergroot.
- Er is een gemeentelijke werkgroep biodiversiteit

Actie Steenbreek
- De Wijkraad ondersteunt de actie Steenbreek om tuinen te ontdoen van 

het teveel aan stenen
- Steenbreek komt ten goede aan de waterhuishouding



Speelplaatsen

De Wijkraad heeft als (financieel) intermediair voor de buurtgroepen meegewerkt 
aan drie speelplaatsen:

Anna Maria van Schuurmanlaan
- De speelplaats aan de A.M. van Schuurmanlaan is al langere tijd open
- De realisatie is reeds in 2020 afgerond

Bongerdlaan
- Zondag 10 oktober is de speelplaats aan de Bongerdlaan feestelijk 

geopend 

Lindelaan
- Zaterdag 19 september is de speelplaats officieel geopend door 

kinderburgemeester Carmen en wethouder Smolenaers
- fff



Veiligheid

In het geval van een ernstige en/of bedreigende situatie belt u 112
- Mes incident Berlagelaan
- Gesprongen afsluiter Vitens A.M. van Schuurmanlaan

In het geval van onrust, overlast en andere niet spoedeisende gevallen, belt u de 
wijkagenten via 0900 - 8844



Vragen



Evaluatie samenwerking
Convenant uit 2003 hernieuwen
Gemeente

- Visie wijkgericht werken
- Welk mandaat
- Welk budget
- Participatienota: tijdige communicatie, niveau inspraak, kaders stellen
- Burgerpeiling vertalen naar wijken, voorzieningen en huur/ koopwoningen

SSW
- Geen verbinding 
- De Wijkraad wil ook huurdersbelangen bundelen

Politie
- veiligheid
- verkeersovertredingen

Jongerenwerk/MENS De Bilt
- geen voorzieningen voor jongeren en jongvolwassenen

Ergernissen: hondenpoep, zwerfvuil, hangjongeren? 



Toekomst

Uitwerking van plan wijkgericht werken, 
Vereniging voor De Leijen
Gemeente

- meer delegatie van taken van de gemeente naar de Wijkraad op basis 
van een investeringsfonds

- duidelijker burgerparticipatie
- omgevingsvisie? Hoe?

Groenrenovatie
- biodiversiteit
- Gemeente voert de plannen uit tot in 2024

Energietransitie
Hemelwateropvang

Rondvraag en sluiting
Rondvraag en sluiting


