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De Leijen

Woonstichting SSW
Waterman 45
Postbus 265
3730 AG De Bilt
Telefoon (030) 220 58 33

V.V.S.O. WVT
Talinglaan 10
3721 EA Bilthoven
Telefoon (030) 228 49 73

C.K. Vermeulen
Apollovlinder 65
3723 RJ BIlthoven
Telefoon (030) 225 13 70

Café/ Cafetaria
De Rooy
Planetenbaan 29
3721 KA Bilthoven
Telefoon (030) 228 51 67
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Brandmeldinstallaties

Ambachtstraat 1 De Bilt Telefoon (030) 220 04 04
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er aardigheid in en we hebben ons werk
aan deze Leijdraad vol enthousiasme gedaan.

Ik kwam ergens dit leuke plaatje tegen, waar
ik aan moest denken, toen ik aan de samenstelling van deze Leijdraad bezig was. Mijn variatie
op de tekst op dit plaatje zou zijn: Bij gebrek
aan deskundigen werken hier mensen aan.
Beoordeel ze voorzichtig want ze zijn zeldzaam.
Eén voordeel hebben wij wel: Wij hebben

We willen graag versterking van onze wijkraad,
liefst met mensen die wat deskundigheid
in huis hebben op juridisch gebied. Belangrijker
is echter dat ze zich betrokken voelen bij het
wel en wee van De Leyen en dat ze zich, samen
met de overige teamleden, willen inzetten voor
het leefbaar houden van onze wijk. Ze moeten
straatoverstijgend willen denken en zo af en
toe eens willen overleggen met gemeenteambtenaren of politie. Kortom: We zoeken
uitbreiding van onze wijkraad!
Bent u geïnteresseerd?
Neem dan contact met ons op.

66676%&8())''"9"%&"-7-9

Ook voor de wijkraad is internet een onmisbaar medium. We streven er naar om een goed
toegankelijke website te maken, waarop u alle informatie over de wijk en het werken van
de wijkraad kunt lezen. Voegt u deze link toe aan uw favorieten?
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Theo van Oosten

Zo’n drieënhalf jaar geleden constateerde ik als
nieuw aangetreden voorzitter, dat er in de voorafgaande jaren veel was bereikt door de wijkraad,
dat de relatie met de gemeente, de politie,
de woningstichting en het jongerenwerk prima
was, dat de wijk verhoudingsgewijs in goede
staat verkeerde en dat de wijkraad een uitstekend
en ervaren team was, dat op vrijwillige basis
van alles en nog wat doet ten behoeve van
de wijk en zijn bewoners.

Begin 2009 hebben we een overzicht gemaakt
van actiepunten voor de wijkraad, elders
in deze Leijdraad worden ze toegelicht.
Ik zal helaas niet kunnen meewerken aan
de realisatie van die actiepunten, aangezien
ik wegens drukte binnen en buiten mijn werk
heb moeten besluiten om te stoppen met mijn
werk voor de wijkraad.
De nieuwe voorzitter is Bas Bonhoff, van beroep
verkeerskundige en bovendien ervaren in
de samenwerking met de gemeente en andere
instanties. Ik heb er alle vertrouwen in, dat hij
samen met de andere leden van de wijkraad de
belangen van De Leyen en zijn bewoners goed
in de gaten zal houden.

Een belangrijke rol van de wijkraad is het signaleren van problemen en mogelijke verbeteringen.
Het oplossen van problemen en het realiseren
van verbeteringen doet de wijkraad niet zelf.
Dat is ook logisch; denk aan de aanleg van speelplaatsen, de veiligheid van de Berlagelaan,
de spoorwegovergang of het laden en lossen
bij de Plusmarkt. Uit de voorbeelden blijkt wel,
dat oplossingen en verbeteringen soms redelijk
snel gaan, soms tijd en of veel tijd kosten en
soms ook niet lukken.
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De laatste informatie die van de gemeente
is ontvangen is dat een oplossing voor de spoorwegovergang bij de Leyenseweg nog steeds
in onderzoek is (bijvoorbeeld door een onderdoorgang).
Technisch is het (mede door het verdwijnen
van Inventum) goed mogelijk om hier een onderdoorgang onder het spoor aan te leggen. Momenteel zijn er echter nog onvoldoende financiële
middelen om een dergelijke onderdoorgang
te realiseren.
De wijkraad is van mening dat indien een onderdoorgang door de hoge kosten niet valt te
realiseren ook alternatieve verbeteringen van
de spoorwegovergang moeten worden onderzocht. De wijkraad zal dit onderwerp hoog
op de politieke agenda proberen te zetten
FIETSERS NAAR DE SCHOLEN OP
DE BERLAGELAAN E.O.
De wijkraad heeft aandacht gevraagd voor
de onveilige situatie die elke ochtend en middag
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op de Berlagelaan ontstaat door de groepen
scholieren naar de Werkplaats en het Nieuwe
Lyceum. Deze situatie zal door de realisatie
van het geplande woonzorgcentrum vlak
naast het tunneltje nog verder verergeren.
De laatste jaren hebben er meerdere aanrijdingen
plaatsgevonden tussen fietsers en het auto/
vracht/ busverkeer, waarvan gelukkig tot nu
toe het lichamelijk letsel beperkt bleef. De wijkraad wil niet wachten totdat er een keer een
ongeval met zwaar lichamelijk letsel of erger
plaats vindt.
In een overleg tussen de wijkraad en de raadscommissie (adviescommissie van de gemeenteraadsleden) over het geplande woonzorgcentrum,
is deze onveilige situatie ook aan de orde geweest.
Een groot deel van de raadscommissie deelde
onze zorg en heeft de wens uitgesproken
om zo snel mogelijk een oplossing voor dit
probleem te zoeken.
Mede naar aanleiding van het gesprek met
de raadscommissie heeft de gemeente 2 opties

:%+"9#:%+"9
aan de wijkraad voorgesteld om de situatie
voor fietsers te verbeteren. De eerste optie
was om een vrijliggend fietspad aan te leggen.
Vanuit verkeersveiligheid is dit de beste optie.
Helaas is dit ook de meest ingrijpende optie:
meerdere bomen moeten worden gekapt en
het fietspad komt dicht bij de woningen aan
de Berlagelaan te liggen. Ook is dit de duurste
optie waardoor dit niet op korte termijn te
realiseren is.
De tweede optie bestaat uit de realisering van
fietsstroken op de Berlagelaan. Door de fietsstroken wordt de weggebruiker geattendeerd
op de aanwezigheid van fietsers en ziet de weg
er smaller uit waardoor hij zijn verkeersgedrag
zal gaan aanpassen. Ook wordt het parkeren
op de Berlagelaan hiermee verboden, waardoor
gevaarlijke passeeracties worden voorkomen.
Vanwege de grote ingrepen die de eerste optie
met zich meebrengt en het feit dat de tweede
optie op korte termijn gerealiseerd kan worden
(omdat er, zoals door de gemeente toegezegd,
opnieuw geasfalteerd zal worden) heeft de wijk-

raad zijn voorkeur uitgesproken voor de tweede
optie. Het laatste bericht vanuit de gemeente
is helaas dat een complete asfaltering van
de Berlagelaan niet door gaat, er worden alleen
een paar kleine reparaties verricht. Hierdoor
kunnen er ook geen fietsstroken worden aangebracht omdat de kosten om dit los van een
nieuwe asfaltering uit te voeren te hoog liggen.
De wijkraad is zeer teleurgesteld in deze gang
van zaken en zal nader met de gemeente in
overleg treden over dit onderwerp.
LADEN EN LOSSEN BIJ DE PLUS
Naar aanleiding van de overlast in de omgeving
door het wachten van vrachtwagens in de omgeving van de Plus en de hierdoor veroorzaakte
onveilige situatie voor het verkeer, heeft intensief
overleg plaatsgevonden tussen de gemeente,
de eigenaar van de supermarkt, omwonenden en
de wijkraad.
In deze overleggen zijn meerdere mogelijkheden
besproken om de overlast en de ontstane
verkeersonveiligheid te verminderen.
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Uit het overleg en de onderzoeken is naar voren
gekomen dat het probleem niet geheel op
te lossen is. Het laten wachten van de vrachtwagens (die niet in de laad- en losplaats terecht
kunnen) is op vrijwel geen enkele locatie goed
mogelijk.
Bij wachten aan de Leyenseweg zou de overlast
voor omwonenden het minst zijn, maar vanuit
deze locatie is het moeilijk om de laaden losplaats te bereiken. Wanneer het op
de Berlagelaan zou gebeuren is de overlast het
grootst en zouden er parkeerplaatsen moeten
vervallen. Op het huidige parkeerterrein is
het niet verantwoord om de vrachtwagen tussen

het winkelende publiek te laten rijden.
Alleen een mogelijke grootschalige reconstructie
van het laden- en lossen bij de Plus zou
het probleem kunnen oplossen. Vooralsnog
is afgesproken dat de Plus zich maximaal inzet
om vrachtwagens zo min mogelijk tegelijk
te laten komen en het aantal vrachtwagens
te beperken door ladingen te combineren.
Ook is afgesproken dat de Plus de chauffeurs, die
al voor 07.00 uur in de ochtend met hun vrachtwagen gaan staan wachten totdat de Plus opengaat (soms al om 6.10 uur in de ochtend, ook op
zaterdag) of die door hun parkeergedrag
verkeersonveiligheid veroorzaken, hierop
aan te spreken.
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FIETSTUNNEL DE LEYEN -BRANDENBURG-WEST
In september 2008 werd door de gemeente
samen met de wijkraad besloten om de mogelijkheid te bekijken om onze fietstunnel een
beter uiterlijk te geven. De graffiti zat dik op
de muren en, hoewel die nog niet zolang
geleden opgeknapt was, ook de verlichting
kon een stuk beter. Omdat de hele tunnel
opknappen een vrij kostbare zaak is werd
besloten dat voorlopig zou worden begonnen
met het betegelen van de tunnelbak. Er werd
een aannemer gezocht en deze werd gevraagd
een offerte te maken, waarna de opdracht
gegeven kon worden.
Eerst werden de wanden van het tunnelgedeelte
schoongemaakt en gestuukt. Omdat het weer
goed bleef konden dinsdag 31 maart de wanden
betegeld en ook gevoegd worden. Het is, door
het speelse kleurpatroon wat gebruikt is, een
kleurig en vrolijk geheel geworden. Voorbijgangers bleken verrast en zeer positief over het
resultaat. De bestaande lichtbakken en ook
de stalen deur zullen nog onderhanden worden
genomen. Binnen en buiten het gemeentebudget wordt nog gezocht naar financiële
middelen om de zijkanten van de hellingbanen
te betegelen.

OPMERKING WIJKRAAD OVER DEZE
KLEURRIJKE TUNNEL:
Samenwerking tussen de wijkcontactambtenaar
van De Leyen en de Wijkraad leverde een kleurrijke nieuwe fietstunnel op. Het fietstunneltje
dat onze wijk De Leyen verbindt met Brandenburg-west heeft een metamorfose ondergaan.
Van vervuild grauw, grijs en somber naar flitsend
en kleurrijk. De foto’s geven slechts een voorproefje. Pak de fiets en trek er op uit via het
tunneltje en aanschouw zelf dit meester-werk.

Dit meesterwerk wordt nog vervolmaakt
als er meer financiën beschikbaar komen.
Daarna zoeken we nog naar mogelijkheden
om samen met bewoners van beide zijden
van de tunnel te zorgen dat onze tunnel zo mooi
en schoon blijft als hij nu is, vooral omdat hij
na de betegeling van het eerste gedeelte direct
al bevuild is met diverse teksten van jongelui
die blijkbaar niet van nette en schone muren
houden. Wij willen het tunneltje graag graffiti
vrij houden. Wie komt er met ideeën om hier
wat tegen te doen?
Ziet u toch dat er iemand bezig is?
Meldt het dan op telefoonnummer:
0900-8844
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Een nieuwe rubriek voor De Leijdraad.

kwam. Gelukkig voor haar liep dit goed af.

PATRICIA VAN STROE
Patricia is een meisje van bijna 15 jaar met een
weinig voorkomende hobby. Zij doet namelijk
aan karten en wel aan karten op wedstrijd-niveau.
Zij wint daarmee ook regelmatig prijzen.

Patricia zit op het VMBO van de Werkplaats in Bilthoven. In principe werkt de school altijd mee in
het bieden van extra vrij voor trainingen en
wedstrijden. Wel moet dit vooraf aangevraagd
worden.

Het begon toen ze 11 jaar was en met haar vader
meeging om te karten. Ze was er meteen helemaal gek van en kwam terecht bij “de Fabrique” in
Maarssen. Al gauw werd gezien dat Patricia talent
had. Met 12 jaar werd ze voor de leeuwen
gegooid en reed haar eerste wedstrijd. Deze
won zij nog niet, maar een maand later al haalde
ze bij een andere wedstrijd de eerste plaats.
Patricia rijdt nu regelmatig wedstrijden in Nederland, Duitsland en België. Gezien haar leeftijd rijdt
zij nog als junior, maar vaak rijden die in hetzelfde
veld als de senioren en voor haar is
het natuurlijk het leukst als ze in dat veld ook senioren inhaalt. Op de bijgaande foto doet
ze dat als nummer 3 net in deze wedstrijd. Zij
heeft in haar klasse al vele prijzen gewonnen.

We vragen wat haar zo boeit in haar sport?
Antwoord: De spanning, de gezelligheid en
de leuke contacten. Wil ze er nog lang mee doorgaan? Dat weet ze nog niet
Heeft ze nog andere hobby’s? Paardrijden
Weet ze al wat ze later wil worden? Miljonair.

Trainen doet ze bijna elk weekeinde en vlak voor
een wedstrijd nog wat vaker en dan komt ze
mede karters tegen die ook trainen voor
de wedstrijden. In het begin reed Patricia in huurkarts en betaalden haar ouders alle kosten. Inmiddels wordt zij gesponsord en heeft zij mede daardoor een eigen kart. Dit is een kart, aangepast op
haar leeftijd en lengte, met een viertaktmotor die
op gewone benzine rijdt. Uiteraard draagt ze een
helm, een nek-brace en een bodyprotector, want
helemaal ongevaarlijk is deze sport niet. Ze heeft
al menigmaal haar ribben gekneusd doordat de
enorme G-krachten haar
te hard tegen de rugleuning drukten. Ook was
zij een keer betrokken bij een heftige botsing van
5 karts waarvan er één boven op haar terecht
10

Wilt u meer over Patricia en haar sport weten?
Kijk dan op haar website: www.dutchgirlracing.nl
De razende reporter.

Opmerking: Kent u in onze wijk een bijzonder
iemand? Iemand die iets bijzonders kan of iets
bijzonders doet? Bijvoorbeeld vrijwilligerswerk
doet of een speciale hobby of liefhebberij heeft.
Laat dit dan weten aan de redactie van
De Leijdraad.

M,(@#,3#""-#6,,-=,(@5"-+(13
Eind 2008 is de Wijkraad door de gemeente
op de hoogte gebracht van de plannen om
in De Leyen-zuid een nieuw woonzorgcentrum
te gaan bouwen. Een krappe veertien dagen
later werden de bewoners tijdens een informatiebijeenkomst in het H.F.Witte-dorpshuis hierover
geïnformeerd. De volgende dag al was de vergadering van de Raadscommissie die advies moest
uitbrengen over dit raadsvoorstel over de mogelijke bouw en financiële consequenties van dit
woonzorgcentrum aan het College. Een moordend tempo.
De Wijkraad heeft de informatiebijeenkomst
van de gemeente bezocht en kritische vragen
gesteld aan de projectontwikkelaar over onder
andere de locatie, maar ook over nut en noodzaak van een dergelijk woonzorgcentrum in
De Leyen-zuid. Onder andere met deze informatie, maar ook informatie aangedragen door
verontruste bewoners, heeft de Wijkraad gebruik
gemaakt van het inspreekrecht tijdens de vergadering van de raadscommissie. Hier werd een
brief voorgelezen waaruit het ongenoegen sprak
over een dergelijk plan, maar ook de transpa-

rantie en onzorgvuldigheid van de besluitvorming werd genoemd. Deze brief is na te lezen op
de website van de Wijkraad. Een heftige discussie
tussen de raadsleden bij dit agendapunt was het
gevolg. Diezelfde week zaten wethouder Ditewig
en raadsleden opnieuw met de Wijkraad om
de tafel hoe verder.
De Wijkraad stelt zich op het standpunt dat er,
naast de problemen met betrekking tot het voorstel tot het bouwen van een woonzorgcentrum,
ook oplossingen moeten komen voor o.a.
het laad- en losprobleem bij de Plusmarkt;
aandacht voor veiligheid van fietsers op
de Berlagelaan en een goede ontsluiting van
de wijk bij de spoorwegovergang. Het aanbod
van de wethouder was om, gelet op zijn positieve ervaringen met de klankbordgroep ontwikkeling stationsgebied, ook voor dit project
een klankbordgroep in te stellen. Deelnemers
zijn bewoners en een afvaardiging van de Wijkraad. De groep geeft advies aan de wethouder,
maar heeft geen besluitvormend kader. De Wijkraad heeft hierin schoorvoetend toegestemd
en hierbij aangetekend dat zij haar onafhanke-

De Leyen-zuid hoe het nu is
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lijke positie handhaaft, geen meeloper wil zijn,
maar wel betrokken wil zijn en blijven bij de
ontwikkelingen omtrent het woonzorgcentrum.
Hierbij stelt de Wijkraad zich positief maar wel
kritisch op! Communicatie met bewoners over dit
project moet vanuit de gemeente plaatsvinden.
Op 4 maart heeft een eerste bijeenkomst van
de klankbordgroep plaatsgevonden. Bij het
eerste deel van de vergadering was ook
wethouder Ditewig aanwezig. Hij gaf hierbij
een korte toelichting op doel en betrokkenheid
van de klankbordgroep. Na de kennismaking
met elkaar, gaf de projectleider, de heer Pastoor,

een terugblik en toelichting op het tot dan
toe gevoerde proces. De architect gaf een
presentatie over het mogelijke ontwerp van
het te bouwen complex. Toen werd het stil
vanuit de gemeente, die de bijeenkomsten
van de klankbordgroep initieert.
De deelnemers uit die groep hebben níet stil
gezeten. De bewoners uit het J.J.P. Oudkwartier
hebben heftig en stevig met elkaar en de Wijkraad gesproken. De Wijkraad heeft meer infor12

matie opgevraagd over het verleggen van
de rode contouren door de Provincie. De brief
van de Wijkraad en het antwoord van de provincie staan op onze website. Niet alleen
de Wijkraad maakt zich zorgen over de ontwikkelingen, ook de bewoners voelen zich niet serieus
genomen als zij vragen stellen over dit onderwerp bij de gemeente. Meestal vangen zij bot
en krijgen zij geen antwoord van de gemeente.
Via de website van de wijkraad houden we
de bewoners op de hoogte. Ook op het informatiebord bij de Plusmarkt is de laatste informatie
te vinden.

Plattegrond van hoe het er uit komt te zien
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Als er een prijs te winnen zou zijn, ja, dan zou
De Leyen hoog scoren. Tuinafval in het openbaar
groen, kliko’s die lang na de ophaaldag nog langs
de weg staan. Maar vooral: hondenpoep. Blijkbaar vinden de hondenbezittende inwoners
van De Leyen het heel normaal om hun hond
overal maar te laten poepen. Neem eens een
kijkje bij het speelveld Bakemakwartier,
het fietspad Eikenlaantje, op trottoirs, parkeerplaatsen....overal volop hondenpoep.
Honden lopen los, de eigenaar loopt gewoon
door als het beest ergens zijn behoefte doet.
De eigenaar ziet niets...wil niets zien. En mocht
je al zien wiens hond zit te poepen en spreek
je de eigenaar er op aan, krijg je een grote mond!
De gemeente is bereid om hondenpoepzakjes
op te hangen. Maar wat zijn in onze wijk de beste
plekken? Daarvoor staat al een tijdje een oproep
op onze website. Helaas zijn er nog geen reacties
binnengekomen. Weet u waar de poepzakjes
moeten komen te hangen? Mail het ons:
info@wijkraaddeleijen.nl

Maar vooral: Dames en heren hondenbezitters:
let op waar uw hond poept. Het liefst ergens
midden in de struiken, of in de goot waar geen
parkeerplaatsen zijn. En we hebben natuurlijk
heel veel struiken in het bos!! Het is uw verantwoordelijkheid om te zorgen dat De Leyen
hondenpoepvrij wordt!

Wie weet kunnen we op deze manier de overlast
bestrijden. In ieder geval is men dan verplicht
om de zakjes te gebruiken en kunnen de buitengewoon opsporingsambtenaren (de Boa’s)
repressief optreden.

TIPS TIPS TIPS
Tip 1:

Heeft u wat te melden of heeft u kopij, laat het ons weten via een brief,
telefoon of homepage. Kijk op blad 16 voor de benodigde gegevens of stuur een
e-mail naar: info@wijkraaddeleijen.nl

Tip 2:

Ook voor tips van allerlei aard houden wij ons aanbevolen.

Tip 3:

Kijk voor het laatste nieuws van de wijkraad op de website: www.wijkraaddeleijen.nl
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O%&8)@"-+#G%9+0,<"-L=1%'#"-#!"#$"J"Mijn naam is Bert Kloppenburg en ik ben
gevraagd een stukje te schrijven om mij voor
te stellen. Ik ben wijkagent in Bilthoven–zuid
en sinds kort ook voor De Leyen. Dit gaat ook
om de wijken Brandenburg, Jachtplan, Overbosch
en Tuindorp. Sinds de interne reorganisatie zijn
er in het werkgebied van De Bilt/ Bilthoven nog
vier wijkagenten werkzaam. Ik heb eerst gewerkt
bij de Politie Zeist als wijkagent en sinds januari
2000 ben ik werkzaam in Bilthoven–zuid.
Ik heb ervaring bij de politie opgedaan in diverse
taken van dienst waaronder de ME, de surveillance dienst en de recherche. De veranderingen
bij de politie zijn ook merkbaar voor de burger.
Zaken zoals onder andere problemen over erfafscheidingen, vermiste of gevonden goederen,
psychische problemen worden door andere
instanties opgepakt of die zijn bezig met de inrichting hiervan. De politie en ook de wijkagent gaan
zich bezig houden met de zaken die echt voor
de politie zijn. Aan een veranderende politie moet
iedereen wennen, wij ook. Maar wij willen wel
werken aan de oplossing van belangrijke zaken en
het brengen van daders naar het Openbaar Ministerie. Hierbij hebben wij ú als inwoners van Bilthoven–zuid en De Leyen nodig. Meldt u, indien
u iets ziet of hoort, bij de politie. Dit kan, indien
er geen haast is, op telefoonnummer 0900-8844.

Belangrijke telefoonnummers
Direct politie, ambulance, brandweer,
noodgevallen, levensbedreigend, etc;
Als elke seceonde telt, 112
Niet dringend maar wel politie
Anoniem iets te melden
(informatie over criminaliteit en vreemde
situaties 0900-7000

Indien er wel haast is of het levensbedreigende
zaken betreft op nummer 112.
Ik wil mij als wijkagent inspannen om te helpen
de leefbaarheid in de wijk te verbeteren aan
de hand van de gestelde kerntaken van de politie.
Dit is onder andere mogelijk door te investeren
op activiteiten die door gemeente De Bilt en
de politie De Bilt in een activiteitenplan 2008
zijn genoemd. Dit zijn onder andere in willekeurige volgorde:
- Overlast jeugd
- Fietsendiefstallen
- Diefstallen uit auto
- Woninginbraken
- Bedrijfsinbraken
- Huiselijk geweld.
Uw wijkagent is bereikbaar via het landelijke
nummer 0900-8844 of via het emailadres:
Wijksecretariaat.de.bilt@utrecht.politie.nl
Met dank aan het vele werk dat mijn voorganger
Erhan Kumas als wijkagent heeft gedaan in
uw wijk De Leyen.
Bert Kloppenburg.
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ZONNIGE DAG
Zaterdag 21 maart was een bijzondere dag.
Niet alleen vanwege het begin van de lente,
maar veel meer vanwege de officiële opening
en in gebruik name van het (her)nieuwde “ IVN
natuurpad De Leyen” op die dag. Meer dan een
jaar geleden startte onze werkgroep, in nauwe
samenwerking met het Utrechts Landschap met
de ontwikkeling van het nieuwe pad. Die
zonovergoten zaterdagmiddag was het dan
eindelijk zover. Wethouder Ditewig was aanwezig
om de openingshandeling te verrichten en
aansluitend werd het natuurpad verkend.
Het pad voert door een afwisselend landschap:
Perceeltjes naald- en loofbomen worden doorsneden door fraaie beuken- en eikenlanen en
stuifwallen. Op het westelijk deel van de route
zijn er fraaie doorkijkjes naar de weilanden
die op voormalige veengronden liggen.

GESCHIEDENIS
Toen eind jaren 70 de eerste huizen van woonwijk De Leyen werden gebouwd, was er al een
IVN natuurpad in het bosgebied van De Leyen.
Door de nieuwbouw werd het noodzakelijk
het pad in 1984 te herzien. Daarna was er nog
een uitgave van het natuurpad in 1990. In
die uitgave stond de beplanting in woonwijk
De Leyen nog centraal. Die beplanting was
destijds namelijk op voorstel van het IVN zoveel
mogelijk aangepast aan het omgrenzende
bosgedeelte. Daarnaast kwamen in die uitgave
de planten en struiken, waarnaar de straten
van de nieuwbouwwijk De Leyen genoemd zijn,
aan de orde. De route die nu is uitgezet loopt
niet meer door de woonwijk. Met het natuurpad
willen we zoveel mogelijk mensen bereiken
die wel eens gaan wandelen in De Leyen.
Een vrij brede doelgroep.
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WAT DOET HET IVN NOG MEER
De oplettende wandelaar was het misschien
al opgevallen dat de route paaltjes met kop in
november al langs de route stonden. Aanvankelijk
was het de bedoeling het pad in november
te openen ter ere van het 40-jarige jubileum
van onze vereniging.Onze vereniging, die geheel
op vrijwilligers draait, wil mensen kennis laten
maken met de natuur en het milieu in hun eigen
leefomgeving. Door het organiseren van activiteiten willen we meer begrip en betrokkenheid
laten ontstaan voor natuur en milieu. Het ontwikkelen van een natuurpad in De Leyen past prima
binnen die doelstellingen. Maar we organiseren
nog tal van andere activiteiten: We houden openbare wandelingen, cursussen, lezingen enz.
We hebben een milieuwerkgroep, een eigen
contactblad en een eigen website. Ook leuk om
te vermelden is, dat leden van vereniging regelmatig meewerken aan inventarisaties van
eekhoornnesten en mierenpopulaties in De Leyen.
FRAAI GIDSJE
Natuurpad De Leyen begint en eindigt op
de parkeerplaats bij het dagrecreatieterrein.
De route is ongeveer 3,5 km lang en wordt
bewegwijzerd door houten paaltjes met een rode
kop. Een fraai uitgevoerd gidsje met informatie
over het gebied, een routebeschrijving en een
kaartje is voor 2.50 euro te koop bij de kiosk
op het dagrecreatierein en bij Bouwman Boeken
(Hessenweg 168 In De Bilt), Boekhandel Jongerius
(Emmaplein 20 in Bilthoven),

De Natuurwinkel De Bilt (Hessenweg 127 in
De Bilt) en The Readshop (Hessenweg 133 in
De Bilt).
Roel Maas-Bakker en
Werkgroep natuurpaden
IVN De Bilt e.o.
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AANPAK JONGERENOVERLAST IN BILTHOVEN
De afgelopen maanden is het Actieteam
Jongeren intensief bezig geweest met aanpak
van jongerenoverlast en vormen van regels
rondom hangen in Bilthoven. Het Actieteam
Jongeren is een integrale samenwerking van
de Gemeente De Bilt, Jongerenwerk, Vitras,
politie en de SSW en heeft een integrale aanpak
voor de overlast veroorzaakt door jongeren
als doel. Dit heeft geresulteerd in een tweetal
avonden.Een ouderavond met ouders van
jongeren die hangen op straat eerder dit jaar
en een avond met de jongeren in de Rataplan
in Bilthoven.
JONGERENAVOND IN BILTHOVEN
Op woensdag 15 april organiseerde het Actieteam Jongeren een gespreksavond over het
thema hangjongeren en de overlast die hierdoor
wordt veroorzaakt. Tijdens deze avond konden
de zestig aanwezige jongeren ideeën aandragen
voor verbetering van de leefbaarheid in
de gemeente De Bilt.
VERSLAG VAN DE AVOND
De burgemeester opende de avond met
de boodschap dat hij jongeren en hun wensen

serieus neemt. Hij hoopte op een constructieve
avond waarop samen naar oplossingen en
ideeën gezocht zou worden. Vervolgens
mochten alle partijen aangeven waar zij in
de praktijk tegen aanlopen. De jongeren vroegen
vooral om duidelijkheid van de politie over het
bekeuringbeleid en wanneer zij jongeren
wegstuurt van een hangplek.
Het tweede deel van de avond werd gebruikt
om gezamenlijk naar oplossingen en een aanpak
te zoeken. De jongeren deden hier actief aan
mee. Zij deden onder andere het voorstel in
de toekomst met buurtbewoners te spreken over
de hangplekken en de overlast. Jongeren gaven
ook aan dat buurtbewoners hen aan kunnen
spreken als zij overlast ervaren. Ongeveer
25 jongeren willen deelnemen aan een
project om een plek voor jongeren te creëren
in de gemeente. De avond werd muzikaal afgesloten met fantastische optredens van DJ Weasol,
Skavaclic en Kruloh.
De komende tijd zal het jongerenwerk intensief
aan de slag gaan met deze groep jongeren met
als uiteindelijk doel een eigen plek zonder overlast in de buurt.
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Verkeer

Bas Bonhoff
Agaatvlinder 2
3723 TW Bilthoven

Tel: 030-261 52 97

PR
Verkeer
Communicatie

Hanneke Brosi
Bongerdlaan 39
3723 VB Bilthoven

Tel: 030-228 72 49

Redactie Leijdraad
Communicatie
Wijkschouw

Frits Huisman
Hendrick de Keyserkwartier 13
3723 NA Bilthoven

Tel: 030-229 10 69

Secretaris
Websitebeheerder
Communicatie

Hetty Loeb
Bosbes 8
3723 TD Bilthoven
Email: info@wijkraaddeleijen.nl

Tel: 030-229 12 71

Jeugdzaken
Wijkschouw

Yvonne de Marie
Prunuslaan 6
3723 WB Bilthoven

Tel: 030-238 33 57

Jeugdzaken

Wil Vermeent
Andoorn 7
3723 TL Bilthoven

Tel: 030-228 00 76

Gert Visser
Bostulp 2
3723 TE Bilthoven

Tel: 030-228 35 12

Gerard de Kuiper
Donsvlinder 65
3723 TX Bilthoven

Tel: 030-228 15 80

Jaap Nieuwenhuize
Acacialaan 4
3723 XC Bilthoven

Tel: 030-225 22 69

Penningmeester
Wijkschouw

E-mail
Internet
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info@wijkraaddeleijen.nl
www.wijkraaddeleijen.nl

PLUS
Donsvlinder 2
3723 TX Bilthoven
Telefoon (030) 228 0 6 05

Café van Miltenburg
Oude Branderburgerweg 32
3721 DZ Bilthoven
Telefoon (030) 228 27 93

van den Akker techniek
Oude Branderburgerweg 45/47
3721 DT Bilthoven
Telefoon (030) 228 02 37

Het Wijn en Spijs lokaal
Emmaplein 11
3722 AC Bilthoven
Telefoon (030) 228 83 35

Aannemersbedrijf
M.W.J. van Ling
Spoorlaan 19
3721 PA Bilthoven
Telefoon (030) 228 79 85

Overweg Leyenseweg in 2009

Ontwerp, opmaak & productie
De VormCompagnie, Bureau voor grafische
vormgeving en productie
Houtensewetering 19
3991 LJ Houten
T 030 634 15 50
F 030 638 44 65
E d.simons@devormcompagnie.nl
I www.devormcompagnie.nl

Foto: dhr. Fred Meyer

