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Voor de meeste bewoners van onze wijk begint 
binnenkort de zomervakantie weer. Sommi-
gen hebben examen gedaan. De meesten zijn 
geslaagd, enkelen hebben een her en enkelen 
moeten een jaar overdoen. Veelal hebben we 
werk. Anderen kunnen of mogen niet werken.  
Er zijn mensen die van de dokter niet mogen  
werken. Er zijn er ook die volgens onze overheid 
niet mogen werken omdat ze geen, of “verkeerde” 
papieren hebben. Ze willen graag wat doen,  
maar mogen het niet, omdat ze hier misschien 
wel “illegaal” zijn. Volgens mij is geen mens  
op deze wereld illegaal.

Mensen moeten soms vluchten uit hun land  
waar ze hun hele leven gewoond hebben. Je huis 
verlaten is nogal wat. Dat is niet iets wat je ineens 
doet. Je schuift het zo lang mogelijk voor je uit. 

Ook al weet je dat het met de dag gevaarlijker 
wordt en dat het risico op iets gruwelijks steeds 
meer toeneemt. Je huis en land verlaten dat is 
nogal wat. Ik moet me niet bedenken dat ik alles 
zou moeten verlaten waarvan ik houd. Mijn thuis, 
mijn omgeving, mijn woonplaats. Zal ik ooit terug 
kunnen keren?

Ik ben blij dat ik hier woon, in een dorp, in een 
wijk, waar ik me thuis voel en waarvoor ik graag 
wat terug doe. Daarom ben ik onder andere 
lid van onze wijkraad en zorg ik dat u weer een 
nieuwe Leijdraad ontvangt. Ik hoop dat u hem 
met interesse en plezier leest.

Een prettige zomer gewenst.

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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Tussen de vorige Leijdraad en deze uitgave ligt 
een druk en veelbewogen jaar! Veel, en extra, 
overleggen bij gemeente, SSW, advies- en werk-
groepen. Reageren op verzoeken, vragen  
en commentaar van de bewoners. Krachten  
bundelen met andere bewonersverenigingen. 
Inspreeknotities schrijven en gebruik maken  
van het spreekrecht burger tijdens de 
Commissie vergadering. Een beroepschrift  
schrijven in verband met Project Rembrandtlaan 
en “in beroep gaan bij de Raad van State”.

Druk, enerverend, leerzaam maar zeer tijdrovend 
deze afgelopen periode; werken als vrijwilliger 
in je eigen, vrije, tijd. De laatste teamvergadering 
is geweest; het team is toe aan haar zomerreces. 
We blijven echter alle projecten positief, maar 
kritisch volgen. We blijven niet alleen als team 
in verbinding met elkaar, maar ook met onze 
bewoners.

In deze Leijdraad ziet u een terugblik op diverse 
projecten en onderwerpen.

Onderwerpen te over, maar het kost onze eind-
redacteur enige moeite om de teamleden aan 
het schrijven te krijgen om hun bijdrage(n) voor 
deze Leijdraad aan te leveren. Mede door zijn 
doortastendheid ligt er weer een nieuwe uitgave 

Leijdraad voor u; misschien iets later dan  
u gewend bent, maar dan weet u waarom.

UITBREIDING EN VERSTERKING

Na onze oproep onder andere tijdens de  
Bewonersavond in oktober 2014 meldde  
Elizabeth ter Meulen zich aan. Elders in dit  
nummer stelt zij zichzelf voor. 

Heeft u nog vrije tijd beschikbaar? Bent u een 
beetje nieuwsgiering naar de ontwikkelingen 
in uw directe woon- en leefomgeving en u wilt 
hierbij betrokken worden en inspraak bevorde-
ren? Dan zoekt de Wijkraad De Leijen u! 

Neem dan contact op met onze secretaris  
Hetty Loeb.

OPMERKING
Noteer alvast in uw agenda's:

Maandag 12 oktober 2015
Bewonersavond
Locatie: "De Bremhorst"
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TIJDELIJKE SLUITING SPOORWEGOVERGANG

De tijdelijke proefafsluiting van de spoorweg-
overgang Leijenseweg is een feit en is inmiddels al 
weer achter de rug. Vooraf was veel discussie over 
de periode waarin de proefafsluiting plaatst vond. 
Er zijn veel meetpunten voor verkeerstellingen om 
beter inzicht te krijgen in de diverse verkeersstro-
men en soorten bestuurders. Achteraf gaan we 
evalueren wat niet zo goed ging en de verbeter-
punten meenemen als de spoorwegovergang echt 
sluit voor de werkzaamheden die nodig zijn voor 
de ondertunneling. De Wijkraad heeft extra aan-
dacht gevraagd voor het openbaar vervoer in die 
periode; ook dán moet openbaar vervoer binnen 
de woonwijk beschikbaar zijn.
Ook uw ervaringen, zowel de goede als minder 
goede, en uw mening wordt op prijs gesteld. Laat 
u horen. Geef uw reactie, bij voorkeur  
schriftelijk of per e-mail, door aan de gemeente 
met een kopie aan de Wijkraad.

ROTONDE MASSIJSLAAN 

De rotonde is een feit. De inrichting van het groen 
is bijna afgerond. Het tweerichtingen  
verkeer voor de fietsers is nieuw en wel even wen-
nen en opletten! Voetgangers komende  

van de Berlagelaan kunnen via het voetpad  
van de Appellaan en de nieuwe oversteekplaats 
bij de rotonde op een veilige wijze naar de PLUS 
lopen. Immers na de verbouwing van de PLUS  
en het verplaatsen van de ingang is aan de  
onveilige oversteek richting het laad-, losperron 
van de PLUS een einde gekomen.
Het smalle korte “ voetpad” is uitsluitend bedoeld 
voor de nooduitgangen. 

De Massijslaan zelf is ook “op de schop” geno-
men. Noodzakelijke aanpassingen zijn en worden 
nog getroffen om ervoor te zorgen dat tijdens de 
bouwactiviteiten van de ondertunneling De Leijen 
bereikbaar blijft. De Massijslaan en de Berlagelaan 
zijn immers de slagaders van de wijk.

ONDERTUNNELING 

In het eerste kwartaal van dit jaar zijn Wijkraad en 
bewoners erover geïnformeerd dat de bouwwerk-
zaamheden voor de ondertunneling zijn uitgesteld. 
Aanvang van de daadwerkelijk bouw van  
de tunnel zal in het 4e kwartaal 2015 beginnen.  
De voor bereidende werkzaamheden bij het spoor 
zijn inmiddels al wel gestart.
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DE LEIJEN ZUID; HET MAISVELD

Ter plekke zijn een aantal voorzieningen getroffen. 
Bomen zijn gerooid, verplaatst of nieuwe geplant. 
De parkeervoorzieningen zijn aangepast. Uitstel 
van de ondertunneling heeft ook zo zijn voorde-
len: extra voorzieningen en daarmee samenhan-
gende overlast van tijdelijke maatregelen en voor-
zieningen voor de aan- en afvoerwegen voor het 
bouwmateriaal voor de bouw van de huizen op het 
maisveld zijn niet nodig.

PROJECT REMBRANDTLAAN

Een hoofdpijndossier; niet alleen voor onze wijk en 
Wijkraad! Een intensief traject met grote en tegen-
strijdige belangen voor de diverse partijen. Grote 
impact op de woon- en leefomgeving. 
De vorige aflevering in de Leijdraad van juni 2014 
eindigde met de indiening van de “Zienswijze van 
de Klankbordgroep Revitalisering Rembrandt-
laan” bij de gemeente. Letterlijk is er sindsdien veel 
gebeurd: onder andere hebben we kennisgemaakt 
met de twee nieuwe wethouders die verantwoor-
delijk zijn voor het wijk- en omgevingsgericht wer-
ken, een mondelinge toelichting aan beiden gege-
ven op de ingediende “Zienswijze”. We hebben 

kennis gemaakt met enkele raadsleden en fractie-
voorzitters. Kortom, we hebben ons als Wijkraad  
De Leijen zichtbaar gemaakt als gesprekspart-
ner voor dit project. Hierin ook de samenwerking 
gezocht en de krachten gebundeld met partners 
als de Bewonersvereniging Bilthoven-Noord, Hart 
VOOR Bilthoven en de ondernemersvereniging 
Bilthoven-centrum.

In het afgelopen najaar heeft de Wijkraad twee 
maal het spreekrecht voor burgers ingezet om tij-
dens de Commissievergadering haar zorgen over 
dit project uit te spreken. Zeker op het moment als 
blijkt dat er behalve appartementen en een hotel 
ook congres- en vergaderfaciliteiten in De Timpe 
zijn opgenomen in het plan. Verwacht wordt dat 
door deze ontwikkelingen binnen het bestem-
mingsplan dermate veel verkeer wordt gegene-
reerd, dat er problemen zullen ontstaan bij de 
afwikkeling en veiligheid van het verkeer. Met 
name fietsers dreigen hiervan de dupe te worden.

Inspreken tijdens Commissievergaderingen dient 
ook om onze gekozen volksvertegenwoordigers te 
herinneren aan hun verkiezingsbeloftes. Op diverse 
manieren is het proces van dit project en de poli-
tieke voortgang door ons, samen met de eerder 
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genoemde partners, via een persoffensief onder de 
aandacht gebracht en gehouden. Diverse fracties 
van politieke partijen zijn benaderd en hebben wij 
met hen de problematiek van dit project bespro-
ken. Op 29 januari 2015 heeft de gemeenteraad 
het Bestemmingsplan “Rembrandtlaan 2014” vast-
gesteld. Dit, ondanks de vele en zwaarwegende 
bezwaren die tegen het plan waren ingediend. 

In aanloop naar de Raadsvergadering van  
29 januari is aan de partners en de wijkraad De 
Leijen wel eens de vraag gesteld “.. hoe ver willen 
jullie gaan?” Ons antwoord was steevast: “.. Ver,  
we gaan door, desnoods tot de Raad van State.” 
Want ons motto is: “We zeggen wat we doen en 
doen wat we zeggen”. 

Op 21 april jl. hebben de Bewonersvereniging Bilt-
hoven-Noord, Hart VOOR Bilthoven en de Wijkraad 
De Leijen gezamenlijk beroep aangetekend bij de 
Raad van State in Den Haag tegen het besluit van 
de gemeenteraad om het bestemmingsplan vast 
te stellen. 

Bij het beroepschrift hebben wij ondermeer een 

rapport van een extern verkeerskundig advies 
bureau ingebracht. Dit rapport gaat in op het  
verkeer en de parkeerproblemen die de congres-
functie bij De Timpe met zich mee zal kunnen 
brengen. Ook hebben wij een uitgebreide foto-
reportage van de huidige verkeerproblematiek  
bij het beroepschrift gevoegd.

Aan de Voorzitter van de Raad van State is 
gevraagd een voorlopige voorziening te treffen  
en de werking van het bestemmingsplan op te  
schorten. Het bestemmingsplan treedt namelijk  
in werking ondanks ons beroep.

Het College van B&W en de fracties zijn op de 
hoogte gebracht van het feit dat beroep bij de 
Raad van State is ingediend. Momenteel is niet 
bekend wanneer de Raad van State ons beroep-
schrift zal behandelen. Daarom wachten wij de  
verdere ontwikkelingen af en houden wij u via 
onze website op de hoogte.

Project Rembrandtlaan: het wordt zeker  
vervolgd. U volgt dit project met ons via  
www.debilt.nl en www.wijkraaddeleijen.nl
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De meeste inwoners van onze gemeente  
hebben het in de krant kunnen lezen: 
De gemeente zocht adoptieouders. Het ging 
echter niet om een kind dat een veilig gezin 
nodig had maar om een afvalbak. Sterker nog, 
het ging om zo’n 150 van de 450 afvalbakken die 
verspreid in onze gemeente stonden en zouden 
moeten verdwijnen om de kosten te drukken. 
Het regelmatig legen van de afvalbakken kost 
de gemeente veel geld en ook onze gemeente 
moet flink bezuinigen. Door afvalbakken ter 
adoptie aan te bieden zou nog al wat geld 
bespaard kunnen worden. De bedoeling 
is het bespaarde geld in te zetten voor het 
groenonderhoud. Van de adoptant wordt 
verwacht dat hij/zij de bak regelmatig leegt en 
voorziet van een nieuwe afvalzak. Daartoe voor-
ziet de gemeente hen van het sleuteltje voor de 
bak, vuilniszakken en handschoenen. De inschrij-
ving is inmiddels gesloten en van de 74 bakken 
die geadopteerd zijn staan er 27 in De Leijen. De 
niet geadopteerde bakken zijn inmiddels verwij-
derd.

Ik had over bovenstaande een gesprekje met 
Jorine Houweling die 4 bakken aan de Bongerd-
laan adopteerde en met Hanneke Mulder die 
een bak aan de Geertgen tot St Janslaan  
adopteerde.

JORINE (36 JAAR) WOONT SINDS BIJNA  
1 JAAR IN DE LEIJEN EN KOMT UIT UTRECHT 

“Het is hier zo mooi en we wonen hier zo fijn.  
Ik wil op deze manier graag een steentje bij-
dragen. Ik had gezien dat er bij de Bongerdlaan 
regelmatig jongeren samenkomen die hun afval 
laten slingeren. Ik ruim dat vaak op als ik toch 
met de hond ga wandelen. Het verdwijnen van 
de bakken daar zou een ramp zijn, want dat zou 
nog meer afval betekenen. En ach, zoveel moeite 
is het niet. Bovendien blijft er nu meer geld over 
voor groenonderhoud. Het zou zonde zijn als  
het groen in de omgeving moet verdwijnen”.

HANNEKE (64 JAAR)WOONT AL 33 JAAR  
IN ONZE WIJK.

“Ik hoor tot de bewoners die zich met succes  
hebben ingespannen voor een mooie speelplek 
aan de Geertgen tot St Janslaan Met inspraak en in 
samenwerking met de gemeente is dit een leuke 
plek geworden. Geen afvalbak zou betekenen dat 
de rommel op de grond wordt gegooid en je de 
kinderen daar moeilijker op kunt wijzen als ze het 
nergens in kunnen doen. De adoptie van de afval-
bak is mijn bijdrage aan het schoonhouden van  
de speelplek en kost weinig moeite”.

TOT SLOT:

Natuurlijk is het zo dat elk welopgevoed mens 
zijn eigen rotzooi opruimt. En gelukkig zijn er 
daar veel van. Helaas zijn er ook genoeg men-
sen, zowel kinderen als volwassenen, die het niet 
zo nauw nemen en de zorg voor eigen woonom-
geving graag aan anderen over laten. Heel jammer. 
Daarom vind ik dat we trots mogen zijn op deze  
2 dames. En misschien een leuk idee: stop een  
plastic zakje in uw jaszak. Daar kunt u eventueel 
slingerend afval, dat u tijdens het wandelen tegen 
komt, in doen en thuis weggooien. 

Met zijn allen een kleine moeite voor een schoon 
resultaat.

De razende reporter
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Van de 74 afvalbakken, die in de hele gemeente 
De Bilt zijn geadopteerd, staan er maar liefst  
27 in De Leijen. De adoptanten blijken stuk voor 
stuk mensen te zijn die erg betrokken zijn bij hun 
directe leefomgeving. Vaak betrof het mensen  
die al zwerfvuil in hun omgeving opruimden of 
die dit al deden tijdens het uitlaten van hun hond. 
Ook de PLUS heeft afvalbakken geadopteerd.

Het idee achter de adoptie van afvalbakken is, 
dat de gemeente efficiënter wil omgaan met het 
geld dat voor het beheer van de openbare ruimte 
beschikbaar is. Het geld dat vrij komt doordat de 
gemeente minder afvalbakken hoeft te beheren, 
wordt gestoken in het onderhoud van het open-
bare groen.

Van de ongeveer 450 afvalbakken in de hele 
gemeente blijven er 300 staan. Afvalbakken die 
op de nominatie staan om verwijderd te worden, 
kunnen door omwonenden of bedrijven geadop-
teerd worden om ze te behouden. Hierbij is de 
adoptant verantwoordelijk voor het legen van 
de bak doch de gemeente blijft verantwoordelijk 
voor het onderhoud aan de afvalbak. 

De adoptanten ontvingen van de gemeente  
een adoptiepakket met daarin een sleutel van  
de afvalbak, een paar handschoenen en een rol 
vuilniszakken. 

Hoewel de reacties op dit project grotendeels 
positief waren, klonken er ook minder positieve 
geluiden. Een veel gehoorde reactie was de vrees 
voor toename van zwerfvuil. Ervaring van andere 
gemeenten leert ons echter dat het zwerfvuil  
eerder af neemt dan toeneemt. Dit komt met 
name doordat de afvalbak zelf één van de veroor-
zakers van zwerfvuil blijkt te zijn. Een ander veel 
gehoorde opmerking waren de scholieren die 
vaak ergens chillen en hun rotzooi achterlaten.  
De gemeente heeft in maart acties ondernomen, 
o.a. extra inzet van buitengewoon opsporings-
ambtenaren, om de jeugd meer bewust te maken 
van dit slechte gedrag. 

In juni zal de gemeente dit project evalueren. 
Hierbij zal onder andere gekeken worden naar  
de effecten van het weghalen van de afvalbakken. 
Indien er sprake is van negatieve effecten dan 
wordt gezocht naar een oplossing. 

Ik ben Elizabeth ter Meulen en ben sinds de 
bewonersavond in oktober 2014 bij de Wijk-
raad gekomen. Ik woon net op de hoek van 
het bestemmingsplan De Leijen, namelijk op 
Jan Steenlaan 41. Daar heb ik in 2002/2003 een 
duurzaam huis laten bouwen. Ik heb daar ook 
regenwater-leidingen, waar de wc’s en de was-
machine mee draaien en ik mijn planten en tuin 
water geef. Hierdoor heb ik al jaren een water-
verbruik van 8m3 drinkwater. 

Ik wil me weer inzetten voor de buurt,  
waar ik woon. Het liefst houd ik me bezig met  

duurzaamheid en zou daar graag wat voor gaan 
doen met medebewoners. Heb zelf bijvoorbeeld 
in 2013 in Utrecht meegedaan met de Foot-
printChallenge, om bewuster om te gaan met 
het gebruik van grondstoffen en energie.  
Dat zou ik graag ook voor De Leijen gaan  
organiseren als daar belangstelling voor is.

Als er mensen zijn, die mee willen denken  
over duurzaamheid in de buurt, dan kunnen  
ze contact met me opnemen 
 
(eliz.termeulen@planet.nl).
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De wijk de Leijen in Bilthoven grenst aan een 
natuurlijke, bosrijke omgeving. Een uitgelezen 
gebied om eens lekker te wandelen, ook samen 
met de hond. Op weliswaar aangewezen plek-
ken mag men zelfs de hond los laten lopen. In 
alle overige openbare gebieden moet de hond 
evenwel aangelijnd zijn.

Een simpele regel van de gemeente (APV) waar 
het overgrote deel van de hondenbezitters zich 
ook aan houdt en waarom ook niet? Men voor-
komt ermee dat kinderen en volwassenen zich 
niet veilig voelen op straat, ja zelfs noodgedwon-
gen een blokje om gaan, er geen onverwachte 
ongelukken gebeuren en dat een loslopende 
hond de (ongelijke) strijd aangaat met een aan-
gelijnde hond. 

Als nu iedere hondbezitter zich aan deze regel 
van de gemeente houdt en de hond aanlijnt 
in alle overige openbare gebieden, wordt niet 
alleen een veilige leefomgeving gecreëerd, maar 
ook veel leed en ergernis voorkomen! 

WAAROM DOE IK DEZE OPROEP?

Het is niet de eerste keer dat een loslopende 
hond mijn aangelijnde hond heeft aangevallen. 
Laatstelijk nog op Oudejaarsdag op de Dwarsweg 
ter hoogte van Scholengemeenschap De Werk-
plaats. Man op (cross)fiets vergezeld van twee 
fietsende kinderen en een forse, egaal lichtbruine, 
loslopende hond; een hond die direct mijn hond 
aanvalt. Niets doend en gauw wegfietsend laat hij 
mij met een gewonde hond achter. 

Naast de pijn, die mijn hond duidelijk heeft gele-
den, zijn ook de kosten voor de dierenarts, afzeg-
ging pension en andere bijkomende kosten niet 
misselijk te noemen. 
Het steekt mij zeer dat deze man met Oud en 
Nieuw wellicht helemaal ‘los’ heeft kunnen gaan, 
terwijl, door zijn ‘losbandig’ gedrag, voor mij en 
mijn geliefden Oud en Nieuw danig is verziekt. 

Naam bij de redactie bekend
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De vorige keer schreef ik dat ik geloofde in de 
kracht van de herhaling. Dat is nog steeds zo, 
maar dit jaar ga ik het hebben over verandering 
en WhatsApp. 

Er veranderen continue dingen. Dat kunnen jullie 
in de wijk zeker ervaren. De ondertunneling komt 
eraan en dat brengt heel wat verandering met zich 
mee.

Bij ons als Nationale Politie is er al veel veranderd 
en verandert er nog steeds veel. Als de planning 
klopt, verhuizen wij dit jaar van de Hessenweg naar 
het politiebureau in Baarn, op de Eemnesserweg 
52 welteverstaan. Als ik dan naar mijn werk ga, rij ik 
dus naar Baarn in plaats van naar De Bilt. Dat voelt 
raar. Uiteraard zal de noodhulp gegarandeerd blij-
ven en zijn wij dus in noodgevallen binnen 
15 minuten ter plaatse. 

Moet ik dan helemaal naar Baarn als ik de politie 
nodig hebt? Nee, dat hoeft niet per definitie. Er  
kan tegenwoordig al veel via www.politie.nl en 
www.mijnpolitie.nl. Daarnaast wordt er gewerkt 
aan een politiefaciliteit in de gemeente. Hoe en wat 
is nog onbekend. Voor jullie wordt het zoeken en 
ervaren hoe om te gaan met de veranderingen in 
de wijk, voor ons wordt het zoeken en ervaren hoe 
we hier in de wijk zo goed mogelijk de politietaak 
blijven vervullen. Want dat we er als politie voor  
jullie blijven, spreekt voor zich!

Zoals ik wel eens eerder heb aangegeven, onder 
andere op de bewonersavonden, is het zo dat we 
jullie hulp hard nodig hebben. Het melden van ver-
dachte situaties is erg belangrijk en ook door je 
aan te melden bij Burgernet (www.burgernet.nl), 
draag je bij aan de veiligheid in de wijk. Donder-
dag 23 april 2015 merkten we dat weer. Ongetwij-
feld zullen jullie aan het eind van de middag een 
hele tijd de politiehelikopter hebben zien hangen 
boven de Leijen. Naar aanleiding van een melding 
van een verdachte situatie in Maartensdijk ont-
stond er een achtervolging. Uiteindelijk is het voer-
tuig aangetroffen op de Sparrenlaan. Ook is er bij 
dit incident een Burgernetmelding uitgegaan en 
hebben mensen ons geholpen. Bedankt! 

Daar waar ik de vorige keer schreef over de app 
van www.stopheling.nl, wil ik jullie nu wijzen op 
een andere app, en wel Whatsapp. Dit door middel 
van deze 2 sites:

HTTP://WWW.DEBOEVENDEBUURTUIT.NL 

HTTP://WWW.DE-STRIPHELDENBUURT.NL 

Op deze sites staat informatie over de zoge-
naamde WhatsAppgroepen. Omdat bijna iedereen 
Whatsapp heeft en jullie met zijn allen veel horen 
en zien in de wijk, is dit een heel mooi middel  
om bij te dragen aan de veiligheid in jullie buurt.  
Ik weet dat de Wijkraad heel goed is in het  

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

TIPS TIPS TIPS TIPS TIPS TIPS TIPS TIPS TIPS
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organiseren van zaken. Ik ben benieuwd of ze dit 
ook kunnen organiseren dan wel stimuleren. Bekijk 
het eens en ik hoor graag van jullie als er interesse 
is. Dan maken we een afspraak. 

Als laatste kan ik mededelen dat mijn collega Floris 
Moons als beginnend wijkagent is toegevoegd aan 
mijn wijk, Bilthoven zuid en De Leijen en aan de 
wijk van wijkagent Erhan Kumas, Bilthoven noord 
en Centrum 2. Daar waar u contact wilt met mij 
kunt u dus ook benaderd worden of te maken krij-
gen met Floris.

Succes met de veranderingen 
en op een nog betere en  
digitale samenwerking. 

Met vriendelijke groet,

Roelof Benning
Wijkagent

Twitter: @POLITIEDEBILT

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)  
0800 - 7000

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

Aalscholvers denken allemaal:
“Kun je nog scholven, scholf dan aal”,
Doch door de golven diep bedolven
wil weinig aal zich laten scholven.
Zo scholft zo’n beest zich uit de naad
terwijl het woord niet eens bestaat

Marcel Coole

Anders
Je bent zo
mooi
anders
dan ik,

natuurlijk
niet meer of
minder
maar

zo mooi
anders,
ik zou je
nooit

anders dan
anders willen

Hans Andreus
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Op vrijdag 24 april is onze voorzitter, Hanneke 
Brosi, met een smoes door haar man naar het 
gemeentehuis gelokt. Behoorlijk beduusd nam 
zij op de eerste rij in de Mathildezaal plaats, 
samen met Aalt van den Hoorn en Baukje 
Andringa. Hieronder volgt een deel van de 
speech van burgemeester Gerritsen:

“ Dan zit hier mevrouw Hanneke Brosi. Nog zo’n 
inwoner voor wie geen zee te hoog gaat. Vanaf 
1982, dus inmiddels al 33 jaar, draagt zij op uit-
eenlopende gebieden haar talent bij aan het 
weefsel van onze samenleving.

Ik zeg dat wellicht wat hoogdravend, maar vrij-
willigerswerk (en daar gaat het in het geval van 
mevrouw Brosi over) is écht datgene dat onze 
samenleving, de gemeenschap die we met 
elkaar vormen, bij elkaar houdt. Mevrouw Brosi is 
er een lichtend voorbeeld van, en zoals ik al zei, 
in een breed scala van activiteiten. Het begon 
met het bestuurslidmaatschap van de toenma-
lige woningbouwvereniging Sint Joseph in De 
Bilt. In de tijd dat sociale woningbouw en sociale 
woningverhuur nog georganiseerd waren in ver-

enigingen. Laten ging Sint Joseph op in de hui-
dige Woonstichting SSW en ging mevrouw Brosi 
als bestuurslid ook over.

20 jaar lang was u betrokken bij de sociale 
woningbouw in onze gemeente, mevrouw Brosi. 
U bent daarbij getypeerd als een bevlogen 
bestuurder die zich op alle fronten wilde inzet-
ten voor de volkshuisvestelijke vraagstukken in 
de gemeente De Bilt. In combinatie met het feit 
dat u een bewoner van de wijk De Leijen bent, 
heeft u zich in het bijzonder toegelegd op de 
realisatie van verschillende speelplekken in de 
wijk. U deed dat omdat u het belang inzag van 
goede speel- en hangplekken voor jongere en 
oudere jeugd. Uit die betrokkenheid vloeit uw 
voorzitterschap van de Wijkraad De Leijen voort. 
De functie waarin de meeste van ons u kennen 
en waarmee u op iedereen die u in die rol tegen-
komt grote indruk maakt.

De Wijkraad is het platform voor inwoners van 
De Leijen in hun onderlinge contact, maar ook 
in hun contact met de gemeente en de SSW. Als 
voorzitter geeft u leiding aan een voortreffelijke 
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belangenbehartiging. Of het nou gaat om een 
verkeersplan, de realisatie van een tunnel onder 
de spoorlijn, de bouw van een woon/zorgcom-
plex, het aankaarten van sociale onveiligheid of 
het beschikbaar krijgen en houden van speel-
plaatsen, u bent erbij!

In de dagen voorafgaand aan een moment als 
dit, lees ik altijd veel over de mensen die hier 
dan zitten. Iemand schreef over u, mevrouw 
Brosi: ‘Zij heeft met haar tomeloze energie en 
opoffering van veel vrije tijd een bijzonder stem-
pel gedrukt op het werk en de betekenis van de 
Wijkraad. Door haar uitstraling, enthousiasme 
en bevlogenheid heeft zij wijkbewoners weten 
te motiveren te bouwen aan een goede soci-
ale cohesie binnen de wijk De Leijen’ Dat zegt 
genoeg, denk ik. Ik wil er nog wel iets aan toe-
voegen: U doet dat allemaal zó harmonieus. 
Nooit heeft men u er op kunnen betrappen dat 
u uit was op een conflictueuze sfeer om te berei-
ken wat u wilde bereiken. Belangenbehartiging 
kan daar helaas wel eens in verzanden, maar het 
vergt evenwichtige voorzitters om dat te voorko-
men. U bent zo’n voorzitter en ik durf te zeggen 

dat het vooral door uw toonzetting en uw optre-
den komt dat de wijkraad De Leijen zo gezag-
hebbend is.” 

Daarnaast was Hanneke 25 jaar lang penning-
meester en voorzitter van de EHBO-vereniging in 
Utrecht en is zij sinds 1998 actief in het kerken-
werk te Hoenderloo. De burgemeester besloot 
met de woorden: 
“ Mevrouw Brosi, wie over u hoort of over u leest 
kan alleen maar heel erg onder de indruk zijn. 
U heeft zich hier en elders sterk gemaakt voor 
het geluk, het plezier en het gemak van ande-
ren. Niet alleen met hard werken, maar ook met 
het verbindende in uw karakter. U bent een 
voorbeeld voor ons allemaal en u verdient grote 
waardering. Die waardering wordt vanochtend 
koninklijk tot uiting gebracht, want ik mag u ver-
tellen dat Zijne Majesteit de Koning u voor het 
samenstel van uw maatschappelijke verdiensten 
heeft benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-
Nassau.” 
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En als ik niet meer huil  
als ik de nevel zie boven de stille velden
Hoe de zon zijn stralen breekt uit gaten in de lucht
Hoe vogels strepen trekken in hun vlucht
Als ik daarvan niet meer huil,  
wil ik dan nog wel bestaan?
Uit: De Beuk erin, Bram Vermeulen

Ik hoop niets,
Ik vrees niets,
Ik ben vrijdag
Nikoz Kazantzakiz

Kwaakt een kikker in het riet,  
dan kan het regenen of niet
(Belgische weerspeuk)

Konijn
Bij Noordwijk zwom een nat konijn
te midden van een school tonijn
“Tja”, sprak het beest, “dat tjomt ervan
als men de ta niet zeggen tan”.

jouw ogen zullen alles nog gaan zien
de bloemen, de vogels en de bomen
de wereld om je heen en in je dromen
en alle soorten wonderen missschien…

Yesterday is history
tomorrow is a mistery
and today is a gift
That’s why we call it: 
Present

Oude Leijenseweg bij wijk Vogelenzang
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Zaterdag 6 juni werd op feestelijke wijze de 
totaal vernieuwde speelplaats achter de Rogier 
van der Weijdenlaan echt geopend.
Het was eindelijk zover. Het speelplein aan de 
Geertgen tot Sint Janslaan, Justus van Gentlaan 
en de Rogier van der Weijdenlaan is helemaal 
klaar! En dit is gevierd op zaterdag 6 juni met 
een buurtfeest! Met slingers, balonnen, muziek 
en een openingsspeech van wethouder Jolanda 
van Hulst-Mazirel. 

Waar drie jaar geleden het plein bestond uit een 
iglo, een klein huisje en schots en scheve tegels, 
staat er nu een prachtig multifunctioneel klim-
toestel, schommmels en een duikelrek. Maar er is 
ook een forteiland, een belevingstuin met staps-
tammen en een tuin met eetbare planten. En 
niet te vergeten kunnen de kinderen met hun 
fietsjes over het door de buurtbewoners geschil-
derde verkeersplein racen. Dit eindresultaat is tot 
stand gekomen door nauwe samenwerking van 
buurtbewoners met de gemeente en de wijk-
raad. Er is een enquete afgenomen in de buurt, 
vele bijeenkomsten hebben plaatsgehad. Kinde-
ren hebben de toestellen gekozen, de bewoners 
hebben alle planten geplant en de schilderwerk-
zaamheden verricht. Dit was nooit gelukt zonder 
de financiering van de gemeente, Jantje Beton, 
De wijkraad en de SSW. Zeer dankbaar is dan 

ook initatiefneemster Imke van de Graaf. Samen 
met de inzet van Anneloes Keijzer, Charlotte 
Smit, Max de Ruiter, Tebbo van Dijk, Jorine  
Houweling, Hanneke Mulder en Judith  
Koopmans hebben zij dit gerealiseerd. 

Inmiddels zijn alle kinderen tijgers en pinsessen 
geworden, zingt een buurtvrouw met de accor-
deon liedjes met de kleinste kinderen, wordt er 
gesjoeld op een mega grote sjoelbak, toasten  
de volwassenen, rennen kinderen over de staps-
tammen achter elkaaraan en staat er een file 
voor de glijbaan. Een zeer geslaagde middag  
op een plein om trots op te zijn!

Het plein is voor iedereen toegankelijk, dus  
kom eens kijken en vergeet je fiets niet mee  
te nemen. 

17De Leijdraad | juni 2015

Pleinfeest



Voorzitter Hanneke Brosi
Verkeer Bongerdlaan 39 
PR en Communicatie 3723 VB Bilthoven Tel.: 030 - 228 72 49

Secretaris Hetty Loeb
Communicatie Bosbes 8
Websitebeheerder 3723 TD Bilthoven
 E-mail: info@wijkraaddeleijen.nl Tel.: 030 - 229 12 71

Penningmeester Gert Visser
Wijkschouw Bostulp 2
 3723 TE Bilthoven Tel.: 030 - 228 35 12

Jeugdzaken Wil Vermeent
 Andoorn 7
 3723 TL Bilthoven Tel.: 030 - 228 00 76

Redactie De Leijdraad Frits Huisman
Communicatie Hendrick de Keyserkwartier 13
Wijkschouw 3723 NA Bilthoven Tel.: 030 - 229 10 69

 Elizabeth ter Meulen
 Jan Steenlaan 41
 3723 BT Bilthoven Tel.: 030 - 225 13 07

 Sila Ramkisoensing
 Berlagelaan 76
 3723 AD Bilthoven Tel.: 030 - 266 20 80

 Martin van der Grift
 Hans Memlinglaan 97
 3723 WJ Bilthoven Tel.: 030 - 225 21 54

E-mail info@wijkraaddeleijen.nl
Internet www.wijkraaddeleijen.nl
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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 
E d.simons@devormcompagnie.nl 
I www.devormcompagnie.nl


