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Namens de redactie

Ja, daar zijn we dan eindelijk. Van verschillende 
kanten is er al gevraagd waar we bleven. Kwam er 
geen wijkorgaan meer? Op een dergelijke vraag 
was er altijd een eenvoudig antwoord te geven: 
“Er gebeurt te weinig in De Leyen, zorg jij dan 
voor kopij”? “Dan zorgen wij wel dat het uitge-
geven wordt.” Daarna hoorden we dan niets meer. 
Nu staan er de komende jaren een aantal zaken 
te gebeuren, waar ook wij u wel wat over willen 
vertellen. We zien de bus bijna nooit meer in De 
Leyen. Gaat het er nu echt van komen? Komt er 
nu echt een tunnel naar De Leyen? Komt er echt 
een verzorgingstehuis op het maïsveld? Komt en 
nog ergens een JOP of een andere gelegenheid 
waar jongeren zichzelf kunnen zijn? Vindt u het 
ook zo leuk dat mensen hun hond uitlaten, zoals 
het hoort, en dan precies bij u voor de deur valt 
er wat van de hond op de grond

 en dat laat men dan liggen. Of men laat, omdat 
het zo nat of zo koud of zo warm is, het hondje 
zichzelf uitlaten. En dan…
Ja, het lijkt erop dat we binnen afzienbare tijd 
via een veilige tunnel De Leyen binnen kunnen 
komen. Alleen zal hij er niet zo uitzien als wij als 
voorbeeld laten zien, omdat we de precieze plan-
nen nog niet kennen. En als men dan wat ouder 
is dan kan men misschien wel in de buurt blijven 
wonen in het nieuwe Leendert Meeshuis wat er 
mogelijk over een paar jaar staat.  
En misschien wil wel iemand een hondenuitlaat-
centrale opzetten, zodat we ook dat probleem 
niet meer kennen. Als u over dit alles mee wilt 
praten, komt u dan op de bewonersavond, die we 
weer van plan zijn te houden of reageert u anders 
via onze website: www.wijkraaddeleijen.nl
Kortom, we wensen u veel leesplezier. 

www.wijkraaddeleijen.nl

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?

Frits Huisman
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VOORWOORD
Het jaar 2011 was een relatief rustig jaar. Ook nu weer aandacht voor de bouw van het woonzorg-
centrum op het voormalige maïsveld, de verkeersopstoppingen bij de spoorwegovergang en de 
vraag of er wel of geen ondertunneling komt, het groenonderhoud, de hangjongeren, de milieu-  
en geluidsoverlast van de scholieren en wat er zoal aan vragen binnenkwam van u als bewoner  
van De Leyen.
Nieuw was dat de Wijkraad betrokken is geweest bij het opstellen van het Structuurvisie van  
de gemeente De Bilt en het communicatieplan rondom de bouw van het woonzorgcentrum.
Kortom een jaar waarin de Wijkraad vele onderwerpen heeft behandeld in haar teamvergaderingen. 

Ook was er bij ons de vraag of wij wel een Leijdraad moesten uitgeven. Immers er was weinig nieuws 
te melden. De Leijdraad is echter, samen met de website, wel het communicatiemiddel  
van de Wijkraad De Leijen. Communicatie, met elkaar in gesprek blijven, daar hechten wij aan!
We willen weer een bewonersavond organiseren? Maar dan moeten we wel iets te melden hebben!
We hebben enigszins geworsteld met deze vragen. En toen kwamen in het laatste kwartaal een 
aantal zaken in een stroomversnelling. Kopij voor een Leijdraad en contouren voor een bewoners-
avond komen in zicht. 

Het komende jaar blijven wij aandacht houden voor straatoverstijgende problemen in De Leyen. 
Blijven wij gesprekspartner en denktank voor de gemeente en SSW bij de ontwikkelingen rondom 
de bouw van het woonzorgcentrum, de ondertunneling en de structuurvisie. 

De leden van de Wijkraad blijven kritisch kijken naar de woon- en leefomgeving in de mooie en 
groene wijk De Leyen. Met deze nieuwe Leijdraad geeft het bestuur een doorkijkje naar een aantal 
zaken die in De Leyen spelen. Wij kunnen dit echter niet alleen en hebben hierbij de oren en ogen 
van de bewoners nodig! Schroom niet uw vragen, opmerkingen of suggesties te mailen naar: 
www.wijkraaddeleijen.nl
Of kijk op de website naar de vorderingen en de stand van zaken.

Met vriendelijke groet

Hanneke Brosi, voorzitter

Van de voorzitter
Hanneke Brosi



PAUL BOOS
Geachte lezers,
In de wijkraad is de samenstelling in de afge-
lopen periode gewijzigd.
Sinds begin zomer 2011 ben ik lid van de wijk-
raad en voor u misschien een nieuw gezicht. 
Mijn naam is Paul H. Boos, ben 55 jaar oud en 
woon sinds 1994 in De Leyen op de Geertgen 
tot Sintjanslaan. Ik ben getrouwd en in de jaren 
dat ik hier woon als raadslid voor de VVD actief 
geweest. Nu ik niet meer als volksvertegen-
woordiger de gemeentebelangen behartig kan 
ik mij voor de wijk inzetten, door onze actieve 
wijkraad te ondersteunen.
Behalve lid van de wijkraad ben ik ook 
bestuurslid van de afdeling VVN (Veilig Verkeer 
Nederland) de Bilt en voorzitter van de lokale 
afdeling van de VVD.
Met vriendelijke groeten,
Paul Boos

MARTIN VAN DER GRIFT
Even voorstellen…..
Mijn naam is Martin van der Grift. Ik woon 
alweer bijna 20 jaar in De Leyen. Met vrouw en 
2 kinderen hebben wij het hier erg naar onze 
zin. Vanuit een algemene maatschappelijke 
betrokkenheid volg ik al jaren met belang- 
stelling het reilen en zeilen in onze wijk.
Vorig jaar na de zomer stuurde ik een  
ingezonden brief aan de Vierklank over een 
oplaaiende discussie over een eventuele 
rondweg langs De Leyen. Daarop kreeg ik een 
leuke reactie van de secretaris van de wijkraad. 
Hiermee kwam een eerste contact met de 
wijkraad tot stand. Inmiddels heb ik in januari 
de eerste vergadering van de wijkraad in 2012 
bezocht. Het viel me op dat er veel zaken van 
verschillende aard over tafel kwamen: van heel 
politiek-bestuurlijke onderwerpen tot juist heel 

praktische zaken. Verder viel het enthousiasme 
op waarmee de leden van de wijkraad hun 
taken uitvoeren.
Mijn eerste indruk over de wijkraad is daarmee 
zeer positief. De komende tijd zullen we eens 
kijken op welke wijze ik m’n steentje kan 
bijdragen voor de wijkraad… of beter gezegd: 
voor onze mooie wijk De Leyen!!
Groeten van Martin van der Grift

Even voorstellen
Wijkraad
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ROSANNA PETOZZI
Hallo buurtbewoners,
Mijn naam is Rosanna Petozzi, ik ben 46 jaar, 
en heb 1 puberzoon en ik werk als project- 
en procesconsultant bij Ericsson. 

Ik heb mijn roots in 
Italië liggen en ik 
ben opgegroeid in 
IJmuiden aan het 
strand. Na de middel-
bare school ben ik 
commerciële – en 
bedrijfs-economie 
gaan studeren in 
Amsterdam.

Sinds december 2011 maak ik deel uit van de 
wijkraad de Leyen. Ik woon sinds maart 2009 in 
de wijk en aangezien ik fulltime werk in Noord 
Brabant, is actief lid zijn in de wijkraad voor mij 
een goede manier om bij de buurt betrokken 
te zijn. 
In mijn vrije tijd sta ik graag aan de kant van het 
volleybalveld mijn zoon aan te moedigen en 
zelf ben ik actief in de sportschool, lees ik veel, 
scrapbook en maak ik kaarten en ik ga graag  
de natuur in.

Ik hoop dat mijn inzet binnen de wijkraad een 
positieve bijdrage zal zijn voor de ontwikkeling 
van onze wijk.

HAN VERMAAK
Mijn naam is Han Vermaak. Ik ben sinds 2 jaar 
woonachtig in het J.J.P. Oudkwartier in De 
Leyen-Zuid. Ik ben eerder actief geweest als 
zelfstandig ondernemer, organisator, verbonden 
aan de Hogeschool Utrecht. In het verleden heb 
ik, binnen de gemeente De Bilt, verslag gedaan 
in de (toen nog) Biltse en  
Bilthovense Courant van alle voorkomende 
sportgebeurtenissen. Afgesproken is dat ik een 
half jaar de teamvergaderingen van de wijkraad 
zal bijwonen, waarna met wederzijdse instem-
ming, zal worden bezien wat mijn (specifieke) 
bijdragen zullen zijn.
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Openbaar vervoer

LIJN 77
De wijkraad wil ook in deze Leijdraad nog even 
terugkijken naar 2011. ‘De nieuwe dienstrege-
ling van Connexxion, die vanaf 11 december 
2011 van kracht is, laat zeer te wensen over. 
Zoals u allen inmiddels hebt gemerkt, maakt de 
bus geen rondje meer door de wijk. Voor ons in 
De Leyen nog slechts haltes aan de Walnootlaan 
en de Massijslaan. Een zeer onplezierige ontwik-
keling, vooral ook met het oog op de toekomst, 
waarbij wij ook nog een nieuw zorgcentrum in 
onze wijk zullen hebben. De wijkraad heeft veel 
reacties gekregen op deze nieuwe dienstrege-
ling. We hebben de problemen schriftelijk neer-
gelegd bij de gemeente. 

In het afgelopen jaar heeft de wijkraad zich 
bijzonder ingespannen om dit besluit ongedaan 
gemaakt te krijgen, vanaf het moment dat dit 
voornemen van het BRU (Bestuur Regio Utrecht) 
bij ons bekend werd.
Via de lokale politieke partijen, die onze zorg 
altijd hebben gedeeld, evenals via de verant-

Zal deze ooit gebruikt worden?

woordelijke wethouder, hebben wij op diverse 
manieren bij het BRU en Connexxion duide-
lijk gemaakt dat in een tijd waarin openbaar 
vervoer een speerpunt vormt om de mobiliteit 
te verbeteren, dit een bijzonder ongelukkige 
ontwikkeling moet worden genoemd. Helaas 
zonder resultaat. Het heeft niet zo mogen zijn 
dat deze bezuiniging door het BRU is geschrapt. 
Een woonzorgcentrum moet echter goed 
bereikbaar zijn, denk ook aan De Bremhorst. Dit 
betekent, dat als het nieuwe zorgcentrum in De 
Leyen-zuid gestalte krijgt, ook de busverbinding 
weer actueel gaat worden.

Hopelijk komt men dan in de nabije toekomst 
op dit besluit terug. Enkele vervallen(?) haltes 
zijn al wel op nieuw niveau aangelegd, zodat 
deze aanpassingen dan ook tenminste niet voor 
niets zijn geweest.
Wilt u zelf alsnog protesteren kijkt u dan voor 
het adres op onze website.

Paul Boos en Hanneke Brosi
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ERGERNISSEN
Die zullen er altijd zijn. Maar sommige erger-
nissen lopen uit de hand.
Denk aan die bewoners die hun auto telkens 
weer op de stoep of buiten het parkeervak 
parkeren. Zeker op de woonerven een veel 
voorkomend probleem. Als auto´s foutief 
geparkeerd staan, is er onvoldoende ruimte 
voor de voertuigen van de hulpdiensten als 
brandweer, politie en ambulance. Maar ook 
de grote auto´s die uw vuil- of papiercontainer 
komen legen, hebben problemen om zich door 
de wijk te verplaatsen.
Parkeer uw auto dus op daarvoor bestemde 
plaatsen, die zijn er voldoende. Misschien niet 
voor de deur, maar enkele meters verderop wel. 
Mogen uw buren op uw solidariteit rekenen?

BUURTBEMIDDELING
Zijn er problemen met uw buren en komt u er 
samen niet uit? Dan kunt u een beroep doen 
op Buurtbemiddeling De Bilt.
Deskundige en goed opgeleide vrijwilligers 

proberen samen met u de onenigheid op 
te lossen.
De coördinator is Frida Boekel, telefonisch 
bereikbaar op maandag en donderdag op 
telefoonnummer 030 - 267 77 88.

Hanneke Brosi

voel de aarde met je handen
bijt de wortels uit de grond
knars de korrels met je tanden
laat het schuren in je mond

geef je adem aan de bomen
geef je voeten aan het mos
geef de grond je mooiste dromen
dan pas ben je in het bos

Marcel Heerink
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Ger Kerkhoven, een 
medebewoner uit de 
Leyen, was en is een 
erg ambitieuze man 
en bracht het in zijn 
werk tot management 
en directeurschap. 
Hierdoor pleegde 
hij echter roofbouw 
op lichaam en geest, 
hetgeen resulteerde in een behoorlijke Burn 
Out. Zo erg zelfs dat een hartinfarct en diabetes 
2 dreigde. Het roer moest om en goed ook, zo 
zegt hij zelf.
Via een fysiotherapeut uit de wijk kwam hij in 
contact met Nordic Walking. Eerst wilde hij  
daar niets van weten. Dat stomme gedoe met 
die stokken, doe normaal Laaglanders: je zit 
niet in de bergen met sneeuw en ijs. Maar al 
snel ervoer hij het positieve effect op de alge-
hele fitheid. En dat zonder de overbelasting van 
spieren en gewrichten. Zijn conditie verbeterde 
zichtbaar en daarmee de kwaliteit van leven.  
Dit wilde hij met anderen delen.
Hij volgde de beste opleiding tot instructeur  
in Nederland en is nu full time instructeur.
Hij begeleidt nu wekelijks 8 wandelgroepen 
. Met vijf groepen trekt hij over de gehele 
Heuvelrug en aangrenzende gebieden.  
De wandelingen zijn dus erg gevarieerd en zo 
vergroot je ook nog je kennis over de natuur. 
Naast het begeleiden geeft Ger ook clinics en 
workshops via patiëntenverenigingen, geeft 
trainingen aan collega’s en paramedici en  
trainingen op uitnodiging van bedrijven.
Tenslotte begeleidt hij kleine groepjes patiënten 
met chronische aandoeningen en revalidanten, 
bijvoorbeeld na een hartinfarct.
Ger zet de wandelingen zelf uit, houdt daarbij 
rekening met diegene met de minste conditie 
en motorische mogelijkheden. Er gaat altijd een 

AED-apparaat en een EHBO-set mee in  
de rugzak.
Nordic Walking is een goede mogelijkheid om 
te werken aan je gezondheid en deze te opti-
maliseren. Tegelijkertijd geniet je van de natuur 
en maak je contact met andere mensen. Tijdens 
een goed uitgevoerde Nordic Walking techniek 
worden spieren in nek, schouders en armen 
doorlopend aangespannen en ontspannen. 
Daarnaast worden optimaal rug- buik- en 
bilspieren gebruikt. Het hart- longsysteem  
en de bloedvaten worden positief beïnvloed. 
De belasting op de rug en het onderstel neemt 
echter niet toe. Nordic Walking kan tot op hoge 
leeftijd worden volgehouden, verbetert het 
evenwicht en voorkomt het vallen op hogere 
leeftijd. Behalve ter verbetering van de lichame-
lijke conditie kan het ook als team- en prestatie-
sport worden beoefend.
Nordic Walking is in Finland ontstaan en werd 
in 2003 in Nederland geïntroduceerd. Er zijn 
inmiddels zo’n 600 instructeurs actief, verdeeld 
over ons gehele land.

Wilt u kennismaken met of meer weten over 
Nordic Walking dan kunt u contact opnemen 
met Ger via het volgende mailadres:  
ger@nordicwalking-bilthoven.nl

Het roer om na een Burn Out
De razende reporter
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GROEN LICHT VOOR ONDERTUNNELING 
LEIJENSEWEG
Een langslepend onderwerp! Omdat we “over 
het spoor” De Leyen binnenkomen, heeft De 
Wijkraad meer dan bijzondere aandacht voor dit 
onderwerp. Immers de spoorweg is de verkeers-
slagader naar onze wijk. Is er maar iets aan de 
hand bij het spoor, dan merken we dat direct; 
de doorstroom stagneert en een dreigend 
verkeersinfarct in Bilthoven is het resultaat.

Het spoor ligt aan de rand van onze wijk, en 
daarom wil de Wijkraad op de eerste rang zitten 
bij de ontwikkelingen. In november meldde 
wethouder Ditewig, tijdens een speciale bijeen-
komst, aan de Wijkraad, de direct omwonenden 
en andere belanghebbenden dat er groen licht 
is voor de ondertunneling. 
“Dat de tunnel er nu gaat komen is een grote 
stap vooruit. Het draagt bij aan de verkeers-
veiligheid, de leefbaarheid en de bereikbaar-
heid van het gebied. Als gemeente hebben we 
alles op alles gezet om samen met de betrokken 
partijen het geld voor de tunnel rond te krijgen. 
Wij voelden ons daarin gesteund door de  
inwoners.” aldus wethouder Ditewig.
Het uitgebreide persbericht hierover kunt u 
vinden op de website van Wijkraad De Leyen. 

Op dit moment worden door de gemeente 
diverse studies verricht. De Wijkraad zal de 
ontwikkelingen, zoals altijd, positief kritisch 
blijven volgen.

Naast de realisatie van de onderdoorgang 
spelen binnen het gebied rond de spoor-
wegovergang nog meer ontwikkelingen, die 
vallen onder het zogenaamde `Masterplan 
Leijenseweg`

Kijk voor meer info op de website van de 
gemeente. Deze informatie is helaas niet 
actueel. We dwingen er bij de gemeente op 
aan om deze informatie actueel te houden.

De Tunnel
Hanneke Brosi

zo wordt hij niet!
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POLITIEZAKEN
Bij deze een stukje van de wijkagent. In het 
algemeen kan ik zeggen dat het goed gaat met 
de criminaliteitscijfers in De Leyen (en ook in de 
rest van de gemeente). In de eerste 7 maanden 
van 2011 zijn er 11 woninginbraken geweest 
waarvan 4 pogingen. Maar natuurlijk is elke 
inbraak er een teveel.

Voor diegene die meer willen weten hoe het 
staat met de criminaliteit, verwijs ik u naar de 
website van de gemeente www.debilt.nl en klik 
dan op de button ‘Veilig De Bilt’. Hier vindt u 
bij de eerdere publicatie de kwartaalcijfers van 
de speerpunten; woninginbraken – diefstal uit 
auto’s – jeugdoverlast – vernielingen – fietsen-
diefstal. Dit wordt per kwartaal gepubliceerd  
en de wijkchef van de politie in de gemeente 
De Bilt geeft er een toelichting bij.

Wat ik wel wil benadrukken, is dat de samen-
werking tussen de burger en de politie cruciaal 
is. Denk bijvoorbeeld aan de succesvolle bijeen-
komst eind 2010 waarbij de ex-inbreker Evert 
Jansen liet zien hoe het niet moet. Er is dan ook 
nog veel winst te behalen. Veel aanhoudingen 
op heterdaad komen voort uit de oplettend-
heid van de mensen in de wijk en op straat. En 
juist bij die heterdaad aanhoudingen is de kans 
op vervolging van de verdachten heel groot. 
Bel daarom bij verdachte situaties 112. Op die 
manier zijn wij er het snelst en is de kans het 
grootst dat we nog wat aantreffen.

Ook burgers kunnen elkaar helpen. Hebt u 
bekende of bevriende oudere mensen in de 
buurt wonen, behoedt hen voor een babbel-
truc. In de maand juli is er in de gemeente een 
paar keer getracht door middel van een babbel-
truc bij oudere mensen geld te ontfutselen. 
Probeer ook bij de buren een oogje in het zeil 

te houden als ze afwezig zijn. Zet de auto eens 
bij hen voor de deur of op de oprit. 
Installeer bij afwezigheid wat tijdschakelaars op 
verlichting in diverse ruimtes in huis. Ook op  
de eerste verdieping en laat ze op verschillende 
tijden aan en uit gaan.
Allemaal simpele manieren die de kans op een 
inbraak verlagen.

Het is 2011 en we leven in een digitaal tijdperk. 
Daarom wil ik afsluiten met een paar interes-
sante en waardevolle websites. Ga er eens  
voor zitten:

www.stopheling.nl zonder heler geen steler. 
Hier kunt u controleren of een product met 
serienummer dat u wilt kopen, bij de politie als 
gestolen staat geregistreerd. Nuttig om te raad-
plegen als u van plan bent om wat van bijvoor-
beeld marktplaats te kopen. Verder is het dan 
ook erg nuttig om van al uw (kostbare) bezit-
tingen de serienummers te noteren en foto’s te 
nemen. Noteer van uw mobiele telefoon het  
15 cijferige imei-nummer (vaak te zien door 
*#06# in te toetsen op uw mobiele telefoon.)

www.vraaghetdepolitie.nl speciaal voor de 
jeugd, maar ook een aanrader voor ouders.  
Het is een site van de politie met betrouw-
bare informatie. Te vaak hoor ik op straat van 

Veiligheid in De Leyen
Roelof Benning, Wijkagent De Leyen
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jongeren dat ze in de veronderstelling zijn dat 
ze iets mogen terwijl dat niet zo is. Laat hen 
vooral wijzer worden en de site bekijken.

http://www.stopdecriminaliteit.nl vul uw post-
code in en kijk wat er is gebeurd. 

http://www.laatjeniethacken.nl site van de 
consumentenbond over veilig internet gebruik.

http://politiemwbtest.mediaconnect.nl/test/
index.php?testID=6 doe de inbraakcheck.  
Er valt nog veel winst te behalen door goed 
hang en sluitwerk aan te brengen op de 
woning. Ook met het gedrag van de mensen 
zelf kan er veel worden voorkomen. Doe ook 
het raam op de eerste etage even dicht als u 
naar de supermarkt gaat.

http://www.samentegeninbrekers.nl een site 
van de politie. Kijk bovenin in de blauwe balk 
voor diverse zaken zoals filmpjes en preventie-
tips. Een mooie site.

Hier wil ik het bij laten. Bij vragen en/of opmer-
kingen hoor ik graag van u.

Belangrijke telefoonnummers

Direct politie, ambulance, brandweer, 
noodgevallen, levensbedreigend, etc;

Als elke seceonde telt, 112

Niet dringend maar wel politie:
0900 - 8844
Anoniem iets te melden
(informatie over criminaliteit en vreemde 
situaties) 0900 - 7000

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



De Leyen-zuid
Hanneke Brosi

WOONZORGCENTRUM
Vanaf december 2008 heeft dit onderwerp de 
aandacht van de Wijkraad en hebben leden van 
De Wijkraad deelgenomen in een klankbord-
groep die adviseerde over de planvorming. 
Dit heeft er onder andere in geresulteerd, dat er 
meer onderzoek wordt gedaan naar een goede, 
maar vooral veilige ontsluiting in de bocht van 
de Berlagelaan naar het woonzorgcentrum. 
Niet alleen de Wijkraad, maar ook de gemeen-
teraad heeft aangedrongen om het transforma-
torhuisje, dat dicht bij de bocht in de weg staat, 
te verplaatsen, zodat een betere en overzich-
telijke aansluiting op de Berlagelaan mogelijk 
was. Na onderzoek heeft het College meege-
deeld dit verzoek niet te honoreren.
Onder andere door inbreng van een meeden-
kende klankbordgroep is een eerder gepland 
appartementengebouw met 5 woonlagen 
teruggebracht naar een zestal grondgebonden 
woningen. Vervolgens heeft de gemeente 
een oproep gedaan voor deelnemers aan een 
werkgroep die zich bezig gaat houden met het 
inrichten van de openbare ruimte, zoals groen, 
verkeer en parkeren. Men kreeg één enkele 
aanmelding; niet genoeg voor een werkgroep. 
Gemeente en Wijkraad gaan voor het inrichten 
van de openbare ruimten nauw samenwerken 
en gaan de uitkomsten wellicht presenteren 
in een gezamenlijk te organiseren bewoners-
avond.

In de gesprekken met de gemeente heeft de 
Wijkraad niet alleen speciale aandacht gevraagd 
voor de communicatie met alle bewoners van 
De Leyen, maar met name ook voor het actueel 
houden van de gemeentelijke website over 
dit onderwerp. De ontwikkelingen rondom de 
bouw van het woonzorgcentrum hebben niet 
alleen een behoorlijke impact op de directe 

woon- en leefomgeving, maar ook op ca. 6.000 
bewoners van De Leyen.
De gemeente De Bilt heeft in juni 2011 Provin-
ciale Staten verzocht om ontheffing te verlenen 
en af te wijken van de rode contour aan de 
westzijde van Bilthoven ten behoeve van de 
realisatie van het woonzorgcentrum in combi-
natie met woningbouw op de locatie De Leyen-
Zuid. Inzien van het ontwerpbesluit en indienen 
van bezwaar was mogelijk t/m 2 november 
2011.

Leefbaarheidsfonds
BUDGET LEEFBAARHEID 
WOONSTICHTING SSW
Woonstichting SSW heeft sinds enige tijd 
een budget voor leefbaarheid beschikbaar.  
Bewonerscommissies of bewonersgroepen 
kunnen hiervan gebruik maken. Bijvoorbeeld 
voor een buurtbarbecue of een andere acti-
viteit waar meerdere bewoners bij betrokken 
zijn (buurtactiviteit). U kunt hiervoor een 
aanvraag indienen bij het wijkteam van SSW.
Een van de voorwaarden is dat voor de  
activiteit een eigen bijdrage van de bewo-
ners wordt gevraagd. Een tweede voor-
waarde is dat u aangeeft om welke activiteit 
het gaat en een kort overzicht geeft van de 
activiteit.
Zodra uw aanvraag bij SSW binnen is, wordt 
gekeken of u voor een financiële bijdrage in 
aanmerking komt.
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Jongeren
Hanneke Brosi

JONGEREN IN ONZE WIJK
Schooljeugd die haar inkopen doet bij de Plus-
markt. Daarbij een slinger van rotzooi achter 
zich latend. Wie herkent het niet?
Met de scholen zijn afspraken gemaakt over 
deze problematiek. Een optie is de vervuiling op 
te nemen in de maatschappelijke stage van de 
leerlingen. 

Jong volwassenen die zich indrinken voordat 
zij uitgaan. De speelplaatsen zijn hiervoor een 
favoriete plek. Hangen rondom de geldauto-
maat. Bewoners voelen zich bedreigd als zij 
over het nabij liggende parkeerterrein lopen en 
krijgen de meest vreselijke ziektes toegewenst. 
De wijkagent is op de hoogte, maar kan weinig 
uitrichten als de bewoners geen meldingen 
doen van deze voorvallen. Dus mensen: Blijf 
deze onrechtmatigheden melden bij de politie!

Maar … hoewel De Wijkraad dit gedrag van 
jongeren niet goedkeurt, maakt zij zich wel 
zorgen over waar de jongeren, niet alleen in 
onze wijk, maar vooral ook binnen de gemeente 
De Bilt naar toe kunnen gaan. Immers plekken 
waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten zijn 
er niet, maar zijn wel broodnodig. Het jeugd-
werk biedt binnen Exit slechts plaats aan een 
beperkte doelgroep. Voor de vroegere Karse-
boom en jeugdhonk W4 zijn geen vervangers 
gekomen. Wat gaat er gebeuren met de Dobbe-
laar bij de herinrichting van het stationsgebied? 
De Wijkraad zal binnen haar netwerk de poli-
tieke vertegenwoordigers hier naar vragen.

Hebt u een zoon of dochter in de leeftijd van 
16 – 18 jaar? Vraag eens naar zijn of haar ideeën 
hierover. Wij willen heel graag weten wat zij zelf 
willen. Schrijf, bel of mail ons hierover via onze 
website. Uiteraard mogen zij ook zelf hierover 
contact met ons opnemen.
Wellicht komt er op termijn een oplossing voor 
dit slepende probleem.

als een kind opgroeit in verdraagzaamheid, leert het geduldig zijn,
als een kind opgroeit in aanmoedigingen, leert het zelfvertrouwen,
als een kind geprezen wordt, leert het waarderen,
als een kind eerlijk wordt behandeld, leert het rechtvaardig zijn,
als een kind veilig opgroeit, leert het vertrouwen hebben,
als een kind goedkeuring krijgt, leert het zichzelf aardig vinden,
als een kind acceptatie en vriendschap ervaart, leert het liefde in de wereld brengen
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De Leyen schoon

HONDENPOEP: HET BLIJFT EEN 
PROBLEEM!
In onze Leijdraad van 2009 schreven we het al: 
De Leijen: de smerigste wijk van De Bilt?
Nog steeds vinden veel hondenbezittende 
inwoners van De Leijen het heel normaal om 
hun hond overal maar te laten poepen. Neem 
eens een kijkje bij het speelveld Bakemak-
wartier, het fietspad Eikenlaantje, op trottoirs, 
parkeerplaatsen, in de plantsoentjes....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 heeft hondenpoepzakjes opge-
hangen bij het fietspad Eikenlaan en Rietveld-
laan. Niet alleen om dáár te gebruiken, maar 
overal. 
En daarnaast heeft de gemeente aangegeven 
dat hondenbezitters de hondenpoep moeten 
opruimen. Óók die in gemeenteplantsoenen. 

Alleen in hondentoiletten en losloopgebieden 
hoeft u de uitwerpselen niet op te ruimen.

Dit zijn de door de gemeente opgestelde regels 
bij het honden uitlaten:

 gebieden; alleen in de losloopgebieden   
 mogen ze los lopen

 weiden en begraafplaatsen zijn verboden  
 voor honden

 de openbare ruimte binnen de bebouwde  
 kom met uitzondering van de losloopge  
 bieden en de hondentoiletten

 hond toch zijn behoefte doen in de open 
 bare ruimte, de uitwerpselen van hun hond  
 op te ruimen

 band of een ander identificatiekenmerk.

De boa’s (buitengewoon opsporingsambte-
naren) zien toe op de naleving van de regels.  
Bij overtreding kunnen zij een boete 
uitschrijven.
Kijk voor meer informatie op de website van  
de gemeente (type in de zoekmachine “honden 
uitlaten” in).

Hanneke Brosi
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Diversen

STRUCTUURVISIE 2030
Een Structuurvisie is een wettelijk verplicht 
ruimtelijk kader voor toekomstige (gemeente-
lijke) projecten en ontwikkelingen. De struc-
tuurvisie is een inspirerend kompas en een 
aanjager voor toekomstige ruimtelijke ontwik-
kelingen in de gemeente. Onderdeel van de 
structuurvisie is het  Gemeentelijke Verkeers-  
en Vervoersplan (GVVP).  
Ook De Leyen komt hierin voor.  
Daarom ook heeft De Wijkraad hieraan kritische 
inbreng gegeven. Opmerkelijk hierin is dat er 
nieuwe treinstations worden genoemd in Maar-
tensdijk en Bilthoven-West. Er wordt ook gesteld 
dat jongeren het verenigingsleven redden. De 
Wijkraad betwijfelt dit. Het is een algemene 
maatschappelijke trend in heel Nederland 
dat het verenigingsleven beperkter wordt. 
Misschien moeten verenigingen hun krachten 
gaan bundelen om meer een ontmoetingsplek 
voor jongeren te zijn en te hebben.

GROEN
Er is sprake van mogelijke bomenkap op een 
deel van de Berlagelaan. De Wijkraad heeft hier-
over schriftelijk haar ongenoegen geuit bij de 
gemeente. Er zijn ook andere oplossingen dan 
alleen kappen van bomen. Denk eens aan een 
goede snoeibeurt van de kruinen.

Overigens een goede snoeibeurt van struiken 
en bomen in de privé-tuinen die het vrije 
uitzicht op verkeerssituaties belemmeren kan 
evenmin kwaad. Geeft u ook eens uw aandacht 
hieraan bij de komende tuininspectie of voor-
jaarsbeurt!

Hanneke Brosi

ik heb het bos m’n zorgen 
en m’n verdriet verteld

de beukenstammen kraakten in de wind
…geen boom viel om

T.A.K. Hartgers-Biel
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PLUS
Donsvlinder 2
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van den Akker techniek
Oude Branderburgerweg 45/47

3721 DT Bilthoven
Telefoon (030) 228 02 37

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

info@wijkraaddeleijen.nl
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