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Namens de redactie
Pasen en Pinksteren zijn weer achter de rug.
Ze vielen ook dit jaar weer niet samen op één dag.
Op het moment dat ik dit schrijf valt de regen
met bakken uit de lucht. We hopen (bijna) allemaal dat we dit jaar weer een goede vakantie
zullen hebben met veel mooi weer. Weet echter
dat niet het weer zorgt voor het slagen van een
vakantie maar dat u daar alles zelf aan zult
moeten doen. Voor hen die niet weg kunnen of
soms ook niet weg willen hebben we weer wat
te lezen. U kunt deze Leijdraad natuurlijk ook mee
nemen en gaan bedenken wat er niet aan deugt
en wat u daarom zelf beter zou willen doen.
We horen graag uw kritiek en vernemen graag
wat u voor ons of mét ons samen zou willen doen.
We hebben geprobeerd voor iedereen iets
interessants te leveren. Van even ontspannen
in de Vlinderhof, werken in een speeltuin tot
werken in een tuinhuisje; het komt allemaal
voorbij. En natuurlijk weer onze wijkagent,

die ook in De Leijen nog wel wat te verbeteren
tegenkomt. Laten we hem met z’n allen helpen
door waakzaam te zijn en onze ogen open te
houden. Misschien kunt u er eens over denken
om u, net als al vele anderen, op te geven voor
Burgernet of voor het project Waaks. Het kunnen
net die kleine dingen zijn die grotere zaken
helpen voorkomen.
Alleen sport hoeft u bij ons niet te verwachten.
Ik hoop dat de wereldkampioenschappen voetbal
in Brazilië sportieve spanning en na inspanning
de ontspanning door succes voor het Nederlands
elftal zullen brengen. Wij zullen hier er alles aan
doen door heel hard te juichen bij elk doelpunt
dat onze mannen scoren.
Wij wensen u een prettige zomer toe met in deze
Leijdraad veel leesplezier.
Frits Huisman

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?
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Van de voorzitter

Na het verschijnen van De Leijdraad 2013 en
de druk bezochte bewonersavond in oktober
zijn de onderwerpen waarmee de Wijkraad
zich bezig houdt niet wezenlijk veranderd.
De voortgang van die onderwerpen verschillen
sterk. Maar het belangrijkste is, dat de Wijkraad
nog steeds met de inwoners van De Leijen
en de gemeente in gesprek is over de invulling.
In deze uitgave van De Leijdraad leest u hier
meer over.
In 2030 wil de gemeente De Bilt energieneutraal worden. Om dit doel te behalen is
energiecoöperatie BENG!, de Biltse Energie
Neutrale Gemeenschap, opgericht.
Wijkraad De Leijen gaat met BENG! in gesprek
om te onderzoeken waar wij elkaar kunnen
aanvullen en versterken. Lees meer in het
betreffende artikel in deze Leijdraad.
De gewijzigde zorgindicaties betekenen veel
voor het uitvoeren en toekennen van zorg,
vooral op financieel gebied, door de gemeente.
Het betekent ook een andere manier van
werken voor huisartsen. Een afvaardiging van
de Wijkraad heeft met de artsen van de
“huisartsenpraktijk Jan Provostlaan” gesproken.
Lees meer in het betreffende artikel in deze
Leijdraad.
Bij het schrijven over de diverse onderwerpen
is er wel één groot verschil; de gemeente De Bilt
heeft zojuist op haar website gepubliceerd
dat het nieuwe College een feit is. Een wereld
van verschil; het vorige College had 3 mannen

als wethouder, nu 3 dames en 1 man als wethouder. Onduidelijk is wie het Wijk- en dorpsgericht werken in zijn of haar portefeuille krijgt.
Wellicht verandert ook de naam in “Gebiedsgericht werken”. We zullen het zien en meemaken.
Ons teamlid Pim v.d. Veerdonk heeft ons
verlaten. Bij de gemeentelijke verkiezingen
is hij gekozen en vervolgt zijn politieke carrière
als raadslid. Onze Stichtingsstatuten staan n.l.
niet toe dat een teamlid een dergelijke dubbelfunctie uitoefent.
Ongeacht de samenstelling van College en Raad
wil de Wijkraad meedenken, in gesprek en
geïnformeerd blijven over de ontwikkelingen
in de wijk. Het moet gezegd: die contacten
zijn zeker in de afgelopen periode verstevigd
en dat willen we graag zo houden om de fijne en
mooie leef- en woonomgeving in De Leijen
te behouden.
Hanneke Brosi,
voorzitter

OPMERKING
Noteer alvast in uw agenda's:
Maandag 13 oktober 2014
Bewonersavond
Locatie: "De Bremhorst"
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Afscheid van… Pim van de Veerdonk
de standpunten van onze wijk – vooral de
verkeerskundige en bouwkundige – krachtig
neergezet. We hebben hiervoor een goed onderbouwde inspraaknotitie ingediend evenals
voor het bestemmingsplan De Leijen Zuid.
U hebt mij de laatste tijd mogelijk ook leren
kennen als een van de gezichten van de nieuwe
lokale partij Beter de Bilt, de partij die dichter
bij de burger staat. En voor inspraak en zeggenschap. En participatie. Beter de Bilt heeft zelfs
de grootste zege behaald in de verkiezingen,
van 0 naar 4! Daardoor ben ik in de raad
gekomen, wat helaas statutair niet valt te verenigen met het lidmaatschap van de wijkraad.

Hanneke Brosi overhandigt Pim een bos bloemen
Ruim een jaar geleden ben ik de Wijkraad komen
versterken. Een jaar waarin veel is gebeurd voor
de Wijkraad waaronder het invoeren van een
nieuwe rechtsvorm (“Stichting”), een drietal
grote projecten, zoals de ondertunneling
Leijenseweg, nieuw bestemmingsplan De Leijen
Zuid en Revitalisering Rembrandtlaan. Een jaar
waarin de collega’s Wijkraad vast ook aan mij
moesten wennen. In het project Rembrandtlaan
heb ik deelgenomen aan de klankbordgroep
samen met Martin van der Grift en hebben we

Terugkijkend ben ik verheugd dat de Wijkraad
De Leijen serieus wordt genomen en vaker
en eerder wordt betrokken bij communicatie
en planvorming met de gemeente. En kijk ik
terug op een fijne tijd met een enthousiaste
groep betrokken buurtgenoten. Uiteraard zal
ik vanuit mijn nieuwe rol de wijk blijven vertegenwoordigen. En houd ik de lijnen kort met
de Wijkraad en met u. Ik verneem graag van u.
Hier kunt u mij bereiken: VeerdonkP@debilt.nl.
Dank allen en veel succes gewenst in de
komende spannende jaren met onze mooie wijk!
Pim van de Veerdonk

WE ZOEKEN UITBREIDING EN VERSTERKING!!!
Zoals u ziet is er weer een lid van onze wijkraad
vertrokken. De spoeling wordt wel erg dun.
We hebben dringend versterking nodig. Hebt u
zin om ons te komen helpen? Het kost u wat
van uw vrije tijd, maar levert ook wel weer wat
op. U zult u meer bij onze wijk betrokken voelen.
Daarnaast zoeken we iemand met liefst enige
6

kennis van zaken die onze website bij wil
houden. Als u zin hebt om eens kennis te maken,
om te horen, waarbij u ons, maar ook uw wijk
kunt helpen, neemt u dan contact op met
één van ons. Bel één van ons eens op of reageer
via onze website: www.wijkraaddeleijen.nl
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Nieuws uit de wijk
ONDERTUNNELING LEIJENSEWEG
Dit onderwerp was de rode draad van de diverse
verkiezingsprogramma’s voor de gemeentelijke verkiezingen. De tijdelijke overgang tijdens
de bouw van de ondertunneling deed veel stof
opwaaien. De Wijkraad wordt weleens verweten
dat zij niet voor een tijdelijke overweg is en zij
zich met een kluitje in het riet laat sturen dat er
geen geld voor zou zijn.
De Wijkraad heeft vanaf het begin gepleit
voor een tijdelijke maar ook veilige overweg!
Prorail wil de gelijkvloerse overwegkruisingen
zoveel mogelijk ombouwen naar ongelijkvloerse
overwegkruisingen. Een nieuwe, tijdelijke overwegkruising kan slechts met een gelijkvloerse
kruising worden gerealiseerd; dat is eenzelfde
situatie die nu juist met de ondertunneling
wordt opgeheven. Bovendien wordt een tijdelijke overweg enkele honderden meters verderop uitgevoerd en doemt de vraag op, hoe
realistisch deze tijdelijke overweg is voor de
bereikbaarheid van De Leijen. Immers omrijden
blijft een feit! Met of zonder tijdelijke overweg.
De destijds gekozen “variant b” voorziet niet
in een tijdelijke overweg, er is geen geld voor
gereserveerd en de Raad heeft er destijds ook niet
om gevraagd. Hoewel het beter gaat met de economie, leven we nog steeds in de economische
crisis. Extra geld uitgeven – ervan uitgaande dat
er extra geld beschikbaar is of kom t- voor een
tijdelijke situatie …. Is dat wel acceptabel? Het
zal wellicht iets betekenen voor de gemeentelijke
belastingen. Daar wordt niemand blij van.
De financiën voor dit project zijn door diverse
partners bij elkaar gelegd en zijn er afspraken
gemaakt over de aanvang werkzaamheden.
In het najaar starten de – voorbereidende –
werkzaamheden voor de ondertunneling. Blijkt
dat dan de werkzaamheden niet zijn begonnen,
is het bij elkaar geschraapte geld weg!

Zoals bij iedere grote aanpassing, zal ook voor
een tijdelijke overweg de nodige procesmatige
stappen (aanvragen vergunningen) moeten
worden genomen. Dat kost tijd. Het kan toch
niet zo zijn, dat De Leijen wel een tijdelijke
overweg krijgt, maar dat hierdoor toezegging
voor de gelden voor de ondertunneling door
de partners (o.a. het Rijk) wordt ingetrokken
en de ondertunneling van de baan is…!
Wijkraad De Leijen is niet tegen een tijdelijke
overweg. Maar wel tegen het onnodig uitgeven
van gemeentegeld voor een tijdelijke overweg
die honderden meters verderop komt te liggen.
De Wijkraad is van mening, dat het probleem
van een gelijkvloerse overwegkruising daarmee
niet wordt opgelost en het beoogde doel:
“de ondertunneling” in gevaar komt omdat
het Rijk het toegewezen budget intrekt.
“De tijdelijke overweg ligt er, helaas is
hiermee de ondertunneling van de baan”.
Is dit de krantenkop van de toekomst? De tijdelijke overweg maakt deel uit van het getekende
coalitieakkoord. In juni zal de nieuwe gemeenteraad zich buigen over een tijdelijke overweg
in De Leijen.
ROTONDE MASSIJSLAAN
De aanleg van de rotonde Massijslaan maakt
deel uit van de bouwontwikkelingen rondom
het spoor. Een klankbordgroep, waarin ook
de Wijkraad vertegenwoordigd is, heeft zich
gebogen over de groeninrichting rondom
deze rotonde.
In de afgelopen maanden zijn de voorbereidingen gestart voor de aanleg van de rotonde
Massijslaan-Leijenseweg. De rotonde wordt aangelegd om de doorstroming en de veiligheid
op deze kruising te verbeteren. Ook wordt de
kruising Leijenseweg-Berlagelaan verbeterd.
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Nieuws uit de wijk
Na de eerste inloopavond is er een klankbordgroep gestart om het plan nader uit te
werken. In deze klankbordgroep zijn met name
de bomen en de beplanting rond de rotonde
besproken. Het definitieve ontwerp, dat de
goedkeuring heeft van de werkgroep, wordt
in juni vastgesteld door B&W.
De uitvoering start na de zomer. De kruising
wordt tijdens de werkzaamheden niet afgesloten
voor het verkeer maar gefaseerd aangelegd
om de hinder zoveel mogelijk te beperken.
Meer informatie over dit project en de ontwerptekening op de website www.debilt.nl onder
projecten.
DE LEIJEN ZUID; HET MAISVELD
Juist op het moment dat het eindpunt rondom
de ontwikkelingen en planvorming van het
project De Leijen zuid in zicht komt, haakt
de mogelijk toekomstige bewoner, de Stichting
Antroz, af. De komst van een nieuwe vestiging
van Het Leendert Meeshuis is hiermee definitief
van de baan. De gewijzigde toewijzingsgronden
in de gezondheidszorg zijn hier o.a. debet aan.
Een nieuwe partner is niet snel gevonden.
Gebouw en bestemming worden opnieuw
onder de loep genomen. Eind mei/begin juni
is er meer duidelijkheid over de invulling van
dit deel van het project. Kijk voor de laatste ontwikkelingen op de website van de gemeente >
wonen en leven > projecten > De Leijen zuid.
De geplande nieuwbouw van de twee-onderéén kapwoningen gaat wel door.
ZORG OP MAAT
Per 1-1-2015 krijgt de gemeente een grotere
rol bij het aanbieden, ondersteunen en verlenen van zorg. De vraag welke zorg je nodig
hebt wordt in samenspraak met de arts bepaald,
maar de aanvrager bepaalt zelf welke zorg er
8

daadwerkelijk gekocht wordt. Een ingewikkeld
samenspel tussen de diverse partners. De “huisartsenpraktijk Jan Provostlaan” speelt in op deze
nieuwe ontwikkelingen en heeft hierover van
gedachten gewisseld met de Wijkraad hoe hieraan invulling kan worden gegeven, passend
binnen hun visie, die luidt:

Wij willen onder onze regie een wijkgericht
zorgaanbod van hoge kwaliteit bieden.
Zorg vindt plaats in de eerste lijn als het kan en
in de tweede lijn als het moet: zinvolle substitutie.
Hierbij willen wij vanuit onze coördinerende rol
prettig en gestructureerd samenwerken met de
andere eerstelijnsdisciplines en de specialistische
zorg. We gaan innovatief met de tijd mee, met
behoud van het goede. Per persoon maximaal
twee vaste artsen. De mens blijft centraal staan
en krijgt een actievere rol in het eigen zorgtraject.

De huisartsen willen inspelen op de toekomstige
wijzigingen in de zorg en meer maatwerk voor
de patiënt in de praktijk faciliteren. Geen lange
wachttijd voor een afspraak bij de specialist.
Geen lange reistijd om een deskundige te raadplegen.
In een prettige en open sfeer is gesproken over
de woon- en leefomgeving en de samenstelling
van de wijk. Lees ook het artikel dat de huisartsen zelf hebben ingezonden.
BEWONERSAVOND
De jaarlijkse bewonersavond wordt gehouden
op maandagvond 13 oktober in De Bremhorst.
Aanvang 19.30 uur. Noteer de datum in uw
agenda en houd uw brievenbus in de gaten.
Het belooft weer een spraakmakende avond
te worden en biedt u een unieke gelegenheid
om wellicht met de nieuwe wethouder(s)
en raadsleden in gesprek te gaan.
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Zomaar een gewoon tuinhuisje?

Een tuinhuisje? Ja. Een gewoon tuinhuisje? Nee.
Dit is namelijk de werkruimte van Dirk Weber.
Dirk schrijft jeugdboeken en trekt zich hier graag
terug om in alle rust en stilte aan zijn boek
te kunnen werken. Dirk is 48 jaar en woont
met vriendin Simonet en 2 zoons, Olivier van 15
en Simon van 13, zo’n 6 jaar in de Leijen. Al in
zijn jonge jaren deed Dirk graag mee aan schrijfwedstrijden. Op een keer viel zijn verhaal zo
goed bij de jury in de smaak, dat hij werd uitgenodigd om samen met een regisseur een
scenario te schrijven voor een jeugdserie/film.
Dit wilde echter niet goed uit de verf komen en
Dirk vond één en ander meer geschikt voor een
boek. Daar is hij toen met volle overgave aan
gaan werken. Het werd zijn eerste boek met de
titel: Kies mij. Nu moest hij nog een uitgever zien
te vinden en dat lukte. Uitgeverij Querido had er
wel vertrouwen in en in 2005 kwam het boek uit
en werd bekroond met Vlag en Wimpel.
Later werd het ook nog in het Duits en Italiaans
op de markt gebracht. Dat smaakte naar meer
en in 2008 kwam het tweede boek uit. Dit boek,
met de titel: Duivendrop werd in 2009 bekroond

met de Zilveren Griffel. Daarna volgde het boek
“Hij of ik” en inmiddels is heet vierde boek
“De goochelaar,de geit en ik” ook in de boekwinkel te vinden. Tussentijds schreef Dirk ook
nog korte verhalen (bloemlezingen) voor
2 bundels van Querido.
Alhoewel het gezin niet kan leven van de
boeken (€1,- per verkocht boek) hoopt Dirk
hier nog wel een poosje mee door te gaan.
Dit met goedkeuring en bewondering van zijn
2 zoons en zijn vriendin. Zijn reguliere baan bij
Fotokaarten.nl zorgt gelukkig voor de nodige
inkomsten zodat er toch brood op de plank
komt. Op de vraag of zijn zoons later ook
schrijver willen worden antwoordde Olivier:
“Helaas niet”. Simon liet dit nog even open met:
”Misschien wel”. Maar trots zijn ze op hun pa.
Wie meer wil weten over de schrijver ”Dirk
Weber” of over de inhoud van zijn boeken kan
deze informatie vinden op www.dirkweber.nl
De Razende Reporter
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Duurzaamheid in onze wijk met BENG!
die zich er op richt een energieneutrale gemeenschap in De Bilt vóór 2030 te helpen realiseren.

“Kunnen jullie als Wijkraad eens wat meer
aandacht besteden aan mogelijkheden voor
energie-besparing en duurzaamheid?” is een
vraag die al eens vaker door bewoners uit
onze wijk aan de wijkraad gesteld is. Naar onze
mening een terechte vraag. Deze onderwerpen
stellen wij namelijk aan de orde in bijvoorbeeld
de contacten met de woningbouwvereniging.
Met deze onderwerpen naar buiten treden direct
naar de bewoners toe, hebben wij als Wijkraad
echter nog nauwelijks gedaan. Daar willen wij
graag verandering in brengen.
Aandacht voor duurzaamheid vinden wij van
groot belang voor behoud van ons welzijn in het
heden en in de toekomst. De vaak eenvoudige
en praktische mogelijkheden om ‘aan duurzaamheid te doen’ maken het dat dit onderwerp dicht
bij de burgers staat. Voor de Wijkraad is dit reden
om dit onderwerp nadrukkelijker op te pakken.
Aandacht en ambities voor duurzaamheid zijn
niet nieuw: Reeds in 2009 heeft de gemeente
zich ten doel gesteld om in 2030 al het energiegebruik uit duurzame energiebronnen op
te wekken. Dit heeft in 2013 geleid tot de
oprichting van de energiecoöperatie BENG!
(Biltse Energie Neutrale Gemeenschap). Beng!
is een coöperatieve samenwerking van burgers,
gemeente, bedrijven en kennisinstellingen,
10

In april 2014 is een onderzoeksrapport beschikbaar gekomen met de titel “Mogelijkheden voor
energiebesparing en duurzame energieopwekking in De Bilt”. Dit rapport is door studenten van
de Universiteit Utrecht opgesteld in opdracht
van Beng!. De hoofdvraag van dit onderzoek
luidt: Waar liggen de kansen voor energiebesparing en lokale opwekking van duurzame
energie in Gemeente De Bilt en hoe kunnen
deze kansen het best benut worden? Daarvan
afgeleid zijn vragen geformuleerd, zoals:
1. Hoe is het huidige energieverbruik in de
gemeente De Bilt opgebouwd?
2. Wat zijn de technische kansen voor energiebesparing in gemeente De Bilt?
3. Wat zijn de technische kansen voor duurzame
energieopwekking in gemeente De Bilt?
Uit de rapportage kan onder meer geconcludeerd worden dat het energieverbruik per
inwoner per wijk sterk verschilt en dat het energiegebruik per persoon in De Leijen ten opzichte
van andere wijken opvallend laag is. Dit doet bij
ons vragen oproepen als: “Moeten wij dit als
een positieve verdienste beschouwen? Waardoor
wordt dit veroorzaakt? Als we het al zo goed
doen, waar zijn voor de inwoners van De Leijen
nog verbetermogelijkheden te vinden?”

Kortom: voor ons meer dan voldoende redenen
om het gesprek met BENG! aan te gaan.
Hoe dan ook zult u de komende tijd meer van
ons vernemen over het onderwerp duurzaamheid in onze wijk!!
Martin van der Grift
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De Vlinderhof

DE VLINDERHOF, EEN ONTMOETINGSPLEK
VOOR OUDEREN, JONGEREN EN KINDEREN
Een ontmoetingsplaats in de vorm van een huiskamer, waar oud en jong welkom is, staat al
jarenlang op het verlanglijstje van de Wijkraad.
Maar ja…waar dat dan in onze volgebouwde
wijk zou moeten komen, geen idee! Brian Saaki
zag wel een mogelijkheid in de wijk Brandenburg: daar kwam een gebouw leeg bij de voormalige Jan Lighthartschool. En enthousiast als
hij is, heeft hij contact gezocht met de gemeente
om hiervan een huiskamer voor omwonenden te
maken. In een gesprek met Brian en Heleen van
Doornik, die dagelijks als beheerster aanwezig is,
wordt benadrukt dat deze JOJ (Jongeren Ouderen Jeugd) niet alleen voor Brandenburg is, maar
bedoeld is voor iedereen die eens een kopje
koffie wil komen drinken, mensen ontmoeten,
praatje maken, kaartje leggen,
sjoelen…rustig een boek lezen of tv kijken.
Er is een gezellig ingerichte huiskamer voor
ouderen, een eigen huiskamer voor jongeren
(er staat zelfs een drumstel, maar ook een tafelvoetbalspel). Er is een grote speelplaats en een
heerlijk grasveld waar kleine kinderen zich uren
kunnen vermaken.
Eens per maand organiseren de jongeren een
disco. Daarnaast is dit ook een fijne plek voor
een kinderfeestje of voor een buurtbarbeque.

En heb je wat minder geld te besteden voor
de kapper, geen probleem: er is een kapper aanwezig die gratis de schaar of tondeuse hanteert.
Met gemeente en politie hebben Brian en
Heleen regelmatig contact. En ook het jongerenactiviteitencentrum W4 zoekt samenwerking
met hen.
Iedere dag is de Vlinderhof open van 10.30 tot
16.00 uur en van 18.00 tot 22.00 uur, ook op
zondag. In de vakantieperiode zijn de openingstijden van 10.30 tot 22.00 uur. De koffie is lekker
en niet duur (€ 0,75).
Er zijn allerlei plannen: het multicultureel festival
Uprising zal op 28 juni daar worden gehouden.
En tijdens het WK voetbal zullen de wedstrijden
op een groot scherm te zien zijn.
Brian en Heleen vertelden dat er nog wel
behoefte is aan o.a. buitenspeelgoed voor
kleine kinderen. Heb je nog wat staan? Maar
een financiële bijdrage is ook welkom op bankrekening 5270341 ten name van Stichting
Tjai-Konde onder vermelding van Vlinderhof.
De Vlinderhof is telefonisch bereikbaar op
030 - 696 62 07.
Brian en Heleen nodigen alle bewoners van De
Leijen van harte uit om kennis te komen maken!
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Onze speelplaats

Het is zo ver! De eerste stappen van een
nieuw speelplein achter de Geertgen tot Sint
Janslaan, Justus van Gentlaan en Rogier van der
Weydenlaan zijn gezet. Op woensdag 14 mei
is begonnen met het plaatsen van de nieuwe
speeltoestellen. Een glijbaan met een huisje
en touwen, twee schommels en een klimrek.
Daarna worden er rubberen tegels gelegd
en wordt het plein geëgaliseerd, zodat de
kinderen niet meer blijven hangen achter
scheefzittende tegels. Ook ouders en andere
buurtbewoners kunnen op de nieuwe bankjes
genieten van het plein.
En dit is nog maar het begin. Een aantal buurtbewoners is de afgelopen maanden samen
met de gemeente en de Wijkraad bijeen
gekomen om een goed plan neer te zetten om
de recreatiewaarde van het zeer verwaarloosde
plein te verhogen. Alle ideeën hebben geleid tot
een concreet plan. De kinderen uit de buurt
zijn hierbij betrokken door te stemmen op hun
favoriete speeltoestellen. De eerste stappen
met het plaatsen van deze speeltoestellen zijn
inmiddels dus gezet.
Deze toestellen zijn door de gemeente
gefinancierd. Echter, het plein kan naast enkele
12

nieuwe speeltoestellen een nog betere makeover gebruiken. Zo zijn er ideeën voor een forteiland, een geschilderde verkeersroute en plakspelen, zoals twister en een hinkelbaan.
Ook willen de buurtbewoners het groen op
het plein flink onder handen nemen. Denk aan
natuurpaden door de bestaande struiken en
een belevingstuin met aardbeien, bessen
en vlinderstruiken.
Maar de financiën van deze ideeën moeten
door de buurtbewoners zelf worden opgebracht.
Dat betekent dat de buurt op zoek is naar sponsoren, zowel in geld als in materiaal (planten,
wilgentakken, palen voor de kantelen van
het fort, betonverf etc), of in natura (mankracht,
om het bestaand plantsoen te rooien en nieuwe
planten terug te plaatsen, palen in de grond
slaan etc).
Dankzij de gemeente, de Wijkraad en de SSW is er
al een deel van de sponsoring binnen. Mocht u dit
lezen en ook uw bijdrage willen leveren of heeft u
tips? Neem dan contact op met Imke van de Graaf
op 06 - 42 80 19 10 of imke2003@hotmail.com.
En daarbij: iedereen is welkom op ons
nieuwe plein!

De Leijdraad | juni 2014

Politiezaken
Ik geloof in de kracht van de herhaling. Des te
vaker je dingen hoort en ziet, des te beter je
het schijnt te onthouden. Dat wil niet zeggen
dat ik letterlijk alles zal herhalen uit mijn voorgaande stukjes, maar als het goed is, zult u
een aantal zaken herkennen.
VERNIELINGEN, GETUIGEN EN 112
Recent zijn er een aantal vernielingen in
De Leijen geweest. Dit varieerde van vernielen
van auto’s tot het ingooien van ruiten.
Erg vervelend en het zal je maar gebeuren.
Juridisch gezien is een vernieling een misdrijf
(artikel 350 van het Wetboek van Strafrecht)
waarop ook voorlopige hechtenis is toegelaten
(artikel 67 lid 1 onder b van het Wetboek van
Strafvordering). Dit houdt in dat we ook achteraf
verdachten kunnen aanhouden. Om die
verdachten in beeld te krijgen, hebben we elkaar
nodig. Een kras op een auto, een steen door
een ruit, het is in een fractie van een seconde
gedaan en zie dan nog maar eens te achterhalen
wie het was. Door meteen 112 te bellen als u
zoiets op heterdaad ziet gebeuren, is de kans
het grootst dat we als politie nog mensen
kunnen aanhouden. Uiteraard bent u zelf
ook bevoegd om op heterdaad iemand aan
te houden (artikel 53 lid 1 van het Wetboek van
Strafvordering), maar let te allen tijde op uw
eigen en andermans veiligheid. Vraag mensen
die ook iets hebben gezien of gehoord om zich
bij ons te melden om een getuigenverklaring af
te leggen. Op deze manier komen we mogelijk
verder met zo’n zaak en kunnen we elkaar
dus helpen. Iedereen van wie iets vernield is,
hoopt ook dat anderen getuigen en ingrijpen
als het kan, toch?
Wij merken dat de drempel om 112 te bellen
behoorlijk hoog is. Mensen die ik spreek,
denken vaak nog steeds dat je kunt bellen bij
ongelukken en als je bloed ziet. Niets is minder
waar. We hebben graag dat u 112 belt bij

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
Meldpunt openbare ruimte:
(Gemeentehuis De Bilt)
030 - 228 94 11

verdachte situaties. Dus ziet u een voor uw
gevoel verdacht persoon in auto’s kijken of
bij bekenden van u in de tuin staan, bel 112.
Wij komen graag controleren hoe het zit.
Denk bij het bellen naar 112 aan zaken zoals;
signalement, kenteken, loop- of rijrichting en
ken natuurlijk uw eigen locatie. Ziet u kans om
een foto of filmpje te maken van de verdachten?
Doen! Help elkaar op straat in de wijk.
WAAKS! EN BURGERNET
Om de samenwerking zoals ik hiervoor
beschreef te bevorderen, zijn er bijvoorbeeld
het project Waaks! en Burgernet. In de praktijk
zien wij dat het werkt. U ziet en hoort zoveel
in de wijk en dat moeten we delen.
Kijk voor informatie over Waaks! op
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Politiezaken
http://www.debilt.nl/nl-nl/algemeen/artikelen/
wonen-en-leven/openbare-orde-en-veiligheid/
waaks.aspx en voor Burgernet op
https://www.burgernet.nl en meldt u aan.

maar die we gewoon niet kunnen herleiden.
Zonde.

APP

Op bovenstaande website staat veel informatie.
Bekijk: ‘Mijn Buurt’ over hoeveel woninginbraken
er zijn.

Apps, weinigen die nog niet weten wat
een app is. Op https://www.stopheling.nl is nu
een app te downloaden waarmee u zelf kunt
kijken/scannen of iets geregistreerd staat als
gestolen en waarmee u ook uw eigen spullen
kan registreren. Beide zaken die wij als politie
toejuichen en adviseren. Op het moment
dat u vooraf kunt bekijken of iets gestolen is,
heeft dat diverse voordelen. We hebben
iets terug wat gestolen was en kunnen dus
de rechtmatige eigenaar weer blij maken,
we hebben er waarschijnlijk iemand bij die
wat uit te leggen heeft en u hebt zelf voorkomen
dat u benadeeld zou worden. Hoe mooi kan je
het hebben?

WWW.POLITIE.NL

Uiteraard wil ik u nog even wijzen op handige
informatie/presentatie die ik ook gegeven heb
tijdens de bewonersavond eind 2013.
Die stond in het kader van de preventie
en zelfredzaamheid. U kunt dit nalezen op
http://www.wijkraaddeleijen.nl/html/
Bewonersavond%202013.html
Mochten er vragen zijn, weet me te vinden.
Met vriendelijke groet,

Het registreren is echt noodzakelijk. Het maakt
u bewust van wat u hebt aan waardevolle
goederen en bij diefstal heeft u meteen de juiste
nummers bij de hand zodat wij die goederen
kunnen registreren als gestolen. Met enige regelmaat vinden wij goederen waarvan wij zeker
weten dat die van diefstal afkomstig zijn,

Roelof Benning
Wijkagent
Twitter: @PolitieDeBilt

TIPS TIPS TIPS TIPS TIPS TIPS 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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HartslagNu

In Nederland krijgt jaarlijks 1 op de 1000 i
nwoners een circulatiestilstand, ook wel hartstilstand genoemd. Dit betekent ongeveer
15.000 à 16.000 reanimaties per jaar in Nederland, dat zijn 300 slachtoffers in de week. Bijna
80 procent van alle circulatiestilstanden vindt
plaats in de thuissituatie van het slachtoffer.
De stichting Hartslag voor Nederland is
een samenwerkingsverband van regionale
ambulancediensten ter bevordering en facilitering van burgerhulpverlening aan slachtoffers
van een acute circulatiestilstand. Onder het
motto “Van elkaar, met elkaar en voor elkaar”
streeft de stichting naar één platform voor
heel Nederland waarbij in een ambulanceregio
gelijk wordt gehandeld.

over Nederland. Hierop kun je zien of je ook
in een regio woont waar HartslagNu actief is.
Dit is in totaal 17 van de 24 regio’s het geval.
Men is daarmee een aardig eind op weg naar
een landelijke dekking.
We hopen dat u op deze website alles kunt
vinden wat u nodig hebt als (aankomend)
burgerhulpverlener. Via een button op de Homepagina van de stichting kunt u zich aanmelden
als burgerhulpverlener en als u dat al bent
kunt u daar inloggen. U komt dan in het
besloten gedeelte terecht waar u uw eigen
gegevens kunt inzien en zo nodig aanpassen.

Het alarmeringssysteem dat hiervoor wordt
gebruikt heeft de naam HartslagNu en is van
de sector Ambulancezorg zelf. Met dit systeem
kunnen burgerhulpverleners vanuit de Meldkamer Ambulancezorg worden gealarmeerd
als in hun woon- of werkomgeving een melding
is van een circulatiestilstand.
Nederland kent 24 ambulanceregio’s. Op de
website van de stichting HartslagNu is een
kaartje te vinden van de verdeling van die regio’s

De stichting HartslagNu staat altijd open
voor feedback. Tips en opmerkingen zijn bij hen
altijd welkom en kunnen gemeld worden via
hun contactpagina.
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Huisartsenpraktijk Provostlaan Bilthoven

Graag stellen wij ons aan u voor en informeren
we u over onze visie op de toekomst.

Meer informatie vindt u op onze website:
www.provostlaan.praktijkinfo.nl

Eerstelijns zorg zal een prominentere rol gaan
spelen in de toekomst: zorg dicht bij huis
en in de eigen vertrouwde omgeving.

Tevens zullen wij een interaktieve presentatie
verzorgen op de wijkbijeenkomst van maandagavond 13 oktober in De Bremhorst. Deze bijeenkomst vangt aan om 19.30 uur.

Onze praktijk ligt in De Leijen en bevindt zich
in de laagbouw naast De Bremhorst.

Hoogachtend,

Graag richten wij ons tot u om meer wijkgericht
te gaan werken. Wij bieden extra zorg voor
jong en oud, o.a. door samenwerking
met naburige (kinder) fysiotherapeuten, verloskundigen en logopedisten. We willen ons aanbod goed afstemmen op behoeften die in
de Leijen leven. Samen met de apotheken
bewaken we het medicatiebeleid bij kwetsbare
ouderen en mensen die veel medicijnen
gebruiken. Verder hebben we medewerksters
in dienst om begeleiding te geven bij chronische zorg en psychische klachten. Ook voor deze
zorg kunt u dus direct in de wijk terecht en hoeft
u geen ziekenhuis meer te bezoeken. Deze hulp
valt onder huisartsenzorg en is dus kostenloos
toegankelijk.

F.R. van der Weide en J.W. de Klein,
huisartsen

Onlangs hebben we onze praktijkruimte uitgebreid verbouwd om meer plaats te kunnen
bieden aan deze extra zorg en onderwijs.
We werken aan innovatie, bijvoorbeeld door
meekijk consulten bij specialisten en projecten
in de stervensbegeleiding.

Huisartsenpraktijk Provostlaan Bilthoven
Jan Provostlaan 79-85
3723 RC Bilthoven
Telefoon (030) - 225 01 10
Website adres:
www.provostlaan.praktijkinfo.nl
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Revitalisering Rembrandtlaan
In 2013 is de Wijkraad De Leijen met twee vertegenwoordigers intensief betrokken geweest in
de Klankbordgroep Revitalisering Rembrandtlaan.
Het resultaat heeft geleid tot een voorontwerp
bestemmingsplan ‘Rembrandtlaan 2014’ dat
ter inzage heeft gelegen tot en met 19 februari
2014. De Wijkraad De Leijen heeft een zienswijze
ingediend die vooraf is afgestemd met de overige
deelnemers van de klankbordgroep. Die hebben
daarop enthousiast gereageerd en enkelen
hebben aansluitend een vergelijkbare zienswijze
ingediend, waaronder de Bewonersvereniging
Bilthoven-Noord. De gemeenteraad heeft vanaf
20 februari 2014 12 weken de tijd om het voorontwerp bestemmingsplan vast te stellen.
Deze tijd is echter reeds verstreken op het moment
van schrijven. De stand van zaken van de verwerking van de binnengekomen zienswijzen door
de gemeente is op dit moment bij de Wijkraad
niet bekend.
WELKE PUNTEN HEEFT DE WIJKRAAD
OPGENOMEN IN HAAR ZIENSWIJZE?
• De vastgestelde bouwhoogte in de Kop (vlak bij
het station) is fors verhoogd naar 21 meter (5 á
6 etages). Dit vinden wij veel te hoog; het ruimtelijke beeldkwaliteit van het centrum en de entree
naar onze wijk wordt door de beoogde hoogte
ernstig verstoord.
• Wij betreuren het overigens dat de beeldkwaliteit
niet langer onderdeel uitmaakt van het voorontwerp bestemmingsplan.
• Het is wenselijk in het bestemmingsplan meer
ruimte op te nemen voor een goede en veilige
fietsvoorziening vanaf de (nieuwe) rotonde bij
het station en op de Jan Steenlaan.
• Er is nader onderzoek nodig naar de toekomstige
locatie van de toegangsweg naar de nieuwe P+R
van het station.
• Wij maken ons er grote zorgen over dat de
invulling van dit plangebied bestemmingsplan
een ernstige aanzuigende werking op het autoverkeer zal hebben. Ook maken wij ons zorgen

over de te verwachten verdere toename van
de parkeeroverlast op o.a. Rembrandtlaan,
Rubenslaan en andere omliggende lanen.
• Het is onwenselijk een bestemming detailhandel op te nemen voor bedrijven langs de
Rembrandtlaan. Die bestemming is al volop
te vinden in het centrumgebied van Bilthoven
(waaronder de Kwinkelier), waar nu overigens al
een aanzienlijke leegstand is.
• De Wijkraad De Leijen heeft in haar zienswijze
haar visie op een alternatieve invulling van het
plangebied voorgelegd. De locatie waar momenteel de bedrijven gevestigd zijn tussen de Jan
van Eijcklaan, Rogier van der Weijdenlaan en
Rembrandtlaan heeft als huidige bestemming
“bedrijf”. Ruimtelijk gezien eigenlijk heel raar dat
er ooit zo’n hap genomen is uit een omgeving
met de bestemming “Wonen”. Wij vinden dat
het huidige bedrijfsgebied heel goed als bestemming “Wonen” aangemerkt kan worden indien
de huidige bedrijven worden herplaatst naar
de nieuw te bouwen bedrijfsgebouwen aan de
Rembrandtlaan (langs het spoor). Hierdoor ontstaat op de huidige locatie ruimte voor de bouw
van bijvoorbeeld starters- en seniorenwoningen.
De Wijkraad is zeer benieuwd naar de reactie van
de gemeente en hoe de nieuwe gemeenteraad
het bestemmingsplan zal vaststellen. Immers, wat
zal de visie van het nieuwe gemeentebestuur zijn
op de beoogde planontwikkeling? Hoe zal de
klankbordgroep betrokken worden in het verdere
proces? En welke tijdsplanning zal aangehouden
kunnen worden? En zo zijn er nog wel meer vragen
te bedenken.
We houden op de hoogte u van de ontwikkelingen
en van de inbreng van de Wijkraad in het project
Revitalisering Rembrandtlaan. Bovendien vernemen
wij ook graag úw reactie op de ontwikkelingen.
Leden Klankbordgroep Revitalisering
Rembrandtlaan,
Pim van de Veerdonk en Martin van der Grift
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PR en Communicatie

Hanneke Brosi
Bongerdlaan 39
3723 VB Bilthoven

Tel.: 030 - 228 72 49
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Bosbes 8
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PLUS
Donsvlinder 2
3723 TX Bilthoven
Telefoon (030) 228 06 05

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

Verkeersschool Weber Bilthoven
Citroenvlinder 18
3723 RM BIlthoven
Telefoon (030) 228 07 07
Fax (030) 228 89 87
Mobiel 06 205 401 90
info@verkeersschool-weber.nl
www.verkeersschool-weber.nl

Plaast hier uw advertentie
info@wijkraaddeleijen.nl

Overweg Leyenseweg in 2013

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

