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Op het moment dat ik dit schrijf is het zelfs  
’s avonds nog bijna 25°. Het is heerlijk weer en als 
je iemand belt zit diegene meestal nog in de tuin, 
terwijl het toch alweer negen uur is geweest.  
Nog even en we gaan weer, mits het mogelijk is, 
op vakantie. De zomervakantie begint binnenkort 
weer. Ook de werkzaamheden aan de tunnel 
onder ‘het spoor’ zal weldra wel enige tijd stil  
liggen. Ik weet dat er mensen zijn die hier blij mee 
zijn. Dan is het een tijdje rustig in de tuin en op 
straat. Anderen zijn blij als ze zouden horen dat er 
doorgewerkt zou worden. Voor hen kan de tunnel 
niet snel genoeg gereed zijn. Ik denk dat dit 
tunnel project voor ons allen in De Leijen een  
project is waar we in grote lijnen blij mee zijn.  

Zij het dat er echt wel bewoners zijn die de laatste 
weken krachttermen hebben geuit vanwege het 
dreunen van de grond om hun huis en in hun 
tuin. Maar ja, een groot wijsgeer, het was geen 
Johan Cruyff, heeft eens gezegd: “Eerst was er een 
zooi, maar daarna werd het mooi”. En daar houd  
ik me maar aan vast. 

Ook in deze Leijdraad zult u stukjes tegenkomen 
die direct of indirect met de tunnel te maken  
hebben. Misschien zelfs niet genoeg naar uw zin. 
Er zijn ook diverse mensen die foto’s maken van 
de hele tunnelbouw. Hiervan hebben ook wij er 
een aantal geplaatst. 

Van navolgende bewoners hebben we reeds  
eerder gepubliceerde foto’s gebruikt om u te laten 
zien wat er allemaal gebeurt op en om de bouw 
van onze tunnel: Nico van de Ham, Nadine ten 
Kate, Robert de Jong, Pelle van Oost en Jos van 
der Worp. Ik hoop dat zij mij vergeven dat ik niet 
bij elke gebruikte foto hun naam nog een keer 
apart vermeld. Zij zijn toch genoemd en hebben 
soms bijzonder mooie foto’s gemaakt. Volgend 
jaar om deze tijd is het tunnelproject bijna 
gereed. Dan kunnen we misschien wel een heel 
tunnel-fotoalbum maken.
We wensen allen veel leesplezier en een heel  
prettige zomer.

Frits Huisman

Ook voor de wijkraad is internet een onmisbaar 
medium. We streven er naar om een goed toegan-
kelijke 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?

www.wijkraaddeleijen.nl
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Ook nu, medio mei 2016, zijn er actuele en min-
der actuele onderwerpen waarmee de Wijkraad 
De Leijen zich bezig houdt.
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 –gevraagd en ongevraagd- in gesprek 
is over de invulling en uitvoering van projecten. 
In deze uitgave van De Leijdraad leest u hier 
meer over.

Hebt u nog wat vrije tijd beschikbaar? Hebt u 
belangstelling in de ontwikkelingen in uw 
directe leef- en woonomgeving of wilt u hierbij 
betrokken worden? Wilt u hierbij ook misschien 
meepraten over wat er in onze en uw wijk 
gebeurt? Dan zoeken wij u. Dan hebben wij  
u nodig. 
Neem dan contact op met onze secretaris,  
Hetty Loeb.

OPMERKING
Noteer alvast in uw agenda's:

Maandag 24 oktober 2016
Bewonersavond
Locatie: "De Bremhorst"
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HARTSLAG NU
Burgerparticipatie leeft in De Leijen en onze 
bewoners weten de Wijkraad te vinden om de 
handen ineen te slaan om dit onderwerp op de 
politieke agenda te krijgen. 
De Wijkraad is door een actieve bewoner van  
De Leijen benaderd, die zijn kennis en vaardig-
heden als bediener van een automatische 
externe defibrillator (AED) wil inzetten voor de 
medemens in nood bij een reanimatie. Bij een 
groot aantal openbare gebouwen hangt een 
AED-apparaat zonder dat dit algemeen bekend 
is. Dat is jammer als elke seconde telt! 
Door de gemeente worden deze apparaten 
onder andere ook in De Leijen nu in kaart 
gebracht en worden contacten gelegd met  
RAVU en de organisatie ‘Hartslag Nu’. Als deze 
stappen zijn doorlopen kunnen vrijwilligers zich 
aanmelden voor deelname aan dit project en 
worden zij via een App opgeroepen voor een 
reanimatie in hun directe omgeving.

DE LEIJEN ZUID
De 12 twee-onder-één-kapwoningen aan de 
nieuwe Van Heukelomlaan ‘Plan Bosrijck’ zijn 
inmiddels gerealiseerd en bewoond.
De herinrichting van de openbare ruimte zal in 

twee delen uitgevoerd worden. Wanneer de 
bouwkeet is weggehaald, worden twee parkeer-
terreinen aangelegd en wordt de doorsteek van 
de Van Heukelomlaan naar het J.J.P. Oudkwartier 
en het trottoir gerealiseerd. De ontsluiting van 
het J.J.P. Oudkwartier blijft ongewijzigd. 

ONDERTUNNELING
De werkzaamheden voor de ondertunneling zijn 
inmiddels al weer een half jaar aan de gang.  
De direct aanwonenden ervaren veel geluids-
overlast en trillingen. Het voormalige looppad –
nu zandpad- bij de Geertgen tot Sint Janslaan 
wordt nu gebruikt als honden uitlaatplaats en 
geeft veel stankoverlast, zeker in de komende 
zomermaanden. Hondenbezitters: Heeft u zich 
dit gerealiseerd? Weet u ook dat in deze 
gemeente een opruimplicht bestaat?

Het werk ligt op schema maar heeft wel enige 
aanpassingen ondergaan. De werkzaamheden 
aan de zijde van de 2e Brandenburgerweg zullen 
namelijk eerder uitgevoerd gaan worden dan in 
de planning was opgenomen. De gemeente 
houdt bewoners op de hoogte door met enige 
regelmaat een zogenaamde Nieuwsflits uit te 
brengen.
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BOUWACTIVITEITEN
Behalve deze bouwactiviteiten bij de onder-
tunneling vinden ook sloop- en bouwactiviteiten 
plaats bij de Jan Steenlaan (appartementen  
Concordia en sloop Rataplan) en bij het voorma-
lige maisveld. 
Wijkraad zal de bereikbaarheid van De Leijen 
nauwlettend blijven volgen en onder de aan-
dacht blijven brengen bij de gemeente. Denk 
hierbij bijvoorbeeld aan de tussentijdse evalua-
ties van het tijdelijke verkeerscirculatieplan.
Kortom, de bewoners moeten veel over hebben 
voor een veilige woonomgeving en goede 
bereikbaarheid in de toekomst. Nog een jaar te 
gaan…… maar dan is De Leijen weer een mooie, 
groene en veilige woonomgeving en is goed en 
snel bereikbaar.

ZORG OP MAAT
Sinds 2015 heeft 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 aan-
vrager bepaalt zelf welke zorg er daadwerkelijk 
gekocht wordt. Een ingewikkeld samenspel tus-

sen de diverse partners. De “huisartsenpraktijk 
Jan Provostlaan” speelt in op deze nieuwe ont-
wikkelingen en heeft hierover van gedachten 
gewisseld met de Wijkraad hoe hieraan invulling 
kan worden gegeven, passend binnen hun visie.
Deze huisartsenpraktijk wil blijvend inspelen op 
het gewijzigde zorgaanbod en meer maatwerk 
voor de patiënt in hun praktijk faciliteren. In een 
prettige en open sfeer is gesproken over de 
woon- en leefomgeving en de samenstelling van 
de wijk. Zo heeft deze huisartsenpraktijk kort-
geleden een zogenaamde ouderenverpleegkun-
dige in dienst genomen. Meer weten hierover? 
Lees ook het artikel elders in deze Leijdraad dat 
de huisartsen zelf hebben ingezonden.
Naast hun praktijk zijn -in hetzelfde gebouw- 
ook diverse paramedici te raadplegen.  
Het betreft (kinder-)fysiotherapie, logopedie,  
verloskunde, cesartherapie en een tandarts.

VLEERMUISTOREN EN SLOOP RATAPLAN
In het voormalig jongerencentrum Rataplan op 
de Jan Steenlaan is een groot aantal vleermuizen 
gehuisvest. Omdat dit pand binnenkort wordt 
gesloopt heeft de gemeente gekozen voor een 
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nieuw onderkomen: een vleermuizentoren in De 
Leijen. De binnenzijde van deze vleermuistoren 
is voorzien van isolatiemateriaal en heeft een 
steenachtig oppervlak. In de toren is voldoende 

spouwruimte aangebracht voor honderden 
vleermuizen. Alle gebouwbewonende soorten 
kunnen er in terecht. Met sensoren en tempera-
tuurregulering wordt gezorgd dat ook op heel 
koude dagen de toren geschikt is als vleermui-
zenverblijf. In mei zijn er hierover voor scholen 
en natuurorganisaties, omwonenden en raadsle-
den educatieve inloopbijeenkomsten geweest.

De wijkraad heeft -opnieuw- speciale aandacht 
gevraagd voor de veiligheid van de vele langs-
fietsende scholieren tijdens de sloopwerkzaam-
heden en het dan nog steeds van kracht zijnde 
tijdelijke verkeerscirculatieplan. De gemeente 
heeft de Wijkraad verzekerd dat zij zich terdege 
bewust is van de consequenties hiervan op het 
sloopverkeer. Zij hebben afspraken gemaakt met 
de sloper over de (verkeers-) veiligheid tijdens 
de sloop. Veiligheid heeft dus nadrukkelijk  
aandacht van gemeente én Wijkraad!

BEWONERSAVOND
De jaarlijkse bewonersavond wordt gehouden 
op maandagvond 24 oktober in De Bremhorst. 
Aanvang 19.30 uur. Noteer deze datum in uw 
agenda en houd uw brievenbus in de gaten.
Het beloofd weer een spraakmakende avond te 
worden en biedt u de unieke gelegenheid om 
wellicht met politie, wethouder(s) en raadsleden 
in gesprek te gaan. 

GESCHEIDEN AFVALINZAMELING
Twee leden van de Wijkraad en slechts twee 
bewoners van De Leijen waren in april aanwezig 
bij de voorlichtingsbijeenkomsten over de 
mogelijk nieuwe wijze van afvalinzameling.  
De verwachting is dat de gemeenteraad na de 
zomer een besluit over de verbetering van afval-
scheiding kan nemen. Daarna kan er iets gezegd 
worden over de invoering hiervan. Wilt u meer 
weten over de gehouden enquête hierover of 
over afvalscheiding, neemt u dan contact op met 
de gemeente De Bilt, mevrouw Caro Hollebeek, 
via telefoonnummer 030 - 22 89 411 

8 De Leijdraad | juni 2016



Jos heeft fotograferen als passie. Eén van zijn 
geliefde onderwerpen zijn de vogels in de 
natuur. Maar Jos is ook erg gesteld op gemak. Hij 
heeft er dan ook zijn ziel en zaligheid in gelegd 
om allerlei vogels met voer naar zijn tuin aan de 
Brem te lokken. En dat lukt hem bijzonder goed. 
Zo kan hij thuis, met afstandsbediening, een kop 
koffie en een lekkere stoel, uren bezig zijn om 
juist dat ene mooie shotje te maken.

De winter is voorbij, de lente lonkt. De meeste 
wintergasten zijn naar het noorden getrokken. 
De rust is een beetje teruggekeerd in de tuin  
van de familie Van der Worp.

Jos vertelt:
“Wat was het druk de afgelopen winterperiode. 
Zoveel verschillende vogelsoorten schoven aan 
aan het banket. Geweldig! Daar doe je het voor. 
De maanden februari en maart was het helemaal 
een drukte van belang. Grote aantallen sijsjes 
waren in De Leijen neergestreken en wisten al 
snel onze tuin te vinden. Er waren momenten 
dat ze met 50 tot 100 tegelijk kwamen fourage-
ren. Het voer was bijna niet aan te slepen.  
Wat een gekrakeel. Fantastisch om te zien.  
De sijzen zijn nu weer verder getrokken en het  
is weer rustig in onze tuin.

Begin oktober start ik met voeren. Dan moet je 
denken aan pindakaas, gepelde pinda’s en 
gepelde zonnebloempitten. De vogels zijn 
vooral gek op de zonnebloempitten. Je kunt ook 
ongepelde pitten voeren, maar dat geeft veel 
meer rotzooi. Het is waarschijnlijk wel wat goed-
koper dan de gepelde soort. Vetbollen laten de 
vogels links liggen dus die hang ik niet meer op. 
Ook geef ik geen gemengd voer meer want daar 
eten ze alleen bepaalde zaadjes uit en de rest 
gooien ze op de grond.

Ik zorg altijd voor verschillende soorten voer, 
zodat er voor elke vogelsoort wel wat te vinden 
is. Als het op is vul ik bij. Dat maakt van onze tuin 
een open volière.

De vogels die regelmatig in onze tuin te vinden 
zijn: Koolmees, Pimpelmees, Glanskopmees, 
Boomklever, Groenling, Goudvink, Vink, Keep, 
Roodborst, Heggemus en natuurlijk de Sijsjes. 
Ook hangt de Grote Bonte Specht regelmatig 
aan de pindakaaspot, evenals de Ekster”.
En al deze vogels heeft Jos vastgelegd met de 
camera. Mooi om te zien.

De razende reporter
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De wandelaars in ons bos weten het: steeds 
meer paden worden in het weekend kapot gere-
den door mountainbikers. Op bepaalde plekken 
is het, zeker na een natte periode, onmogelijk 
om normaal over de paden te lopen. Noodge-
dwongen moet je je langs de struiken worstelen. 
En als je de MTB-ers tegenkomt en hen erop 
wijst dat fietsen in dit bos verboden is, wordt je 
afgesnauwd. Wat jammer van ons bos, het wan-
delen wordt er steeds minder plezierig door.

De boswachter van het Utrechts Landschap, 
Hans Hoogewerf, heeft een groot gebied om 
aandacht aan te besteden. Het Leijense bos is  
er een deel van.
Hij kan natuurlijk niet altijd aanwezig zijn om 
MTB-ers aan te spreken en erop te wijzen dat 
fietsen in ons bos niet is toegestaan. Laten we 
daarom, als bewoners en gebruikers van dit 
mooie stukje natuur, hen er zelf op wijzen en  
het gesprek ter plekke aangaan met oog voor  
respect en wederzijds begrip. En wijs de MTB-ers 
erop, dat er nieuwe routes zijn aangelegd 

rondom Zeist en Austerlitz. Op de website van 
het Utrechts Landschap staat hier informatie 
over. http://www.mtb-utrechtseheuvelrug.nl 

Eventuele meldingen over de natuurgebieden 
van het Utrechts Landschap kunnen via een 
standaard meldformulier ingediend worden. 
(www.utrechtslandschap.nl/een-melding-doen)
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Sinds half februari is de besloten, gratis buur-
tapp Nextdoor (www.nextdoor.nl) beschikbaar in 
heel Nederland, en sinds begin maart ook in De 
Leijen! De buurtapp is een laagdrempelig buurt-
communicatieplatform voor jou en je buren. Op 
Nextdoor leg je snel en gemakkelijk contact met 
elkaar over alles wat er in de buurt gebeurt. Het 
leek mij een uitgelezen kans om onze buurt 
beter te leren kennen, dus richtte ik eind februari 
De Leijen op Nextdoor op. Het duurde niet lang 
voordat een aantal andere buren zich hadden 
aangemeld en de eerste berichten werden 
geplaatst.

De gesprekken op Nextdoor gaan over van alles: 
gezellige activiteiten zoals het organiseren van 
een buurtborrel, over nuttige zaken zoals het 
lenen van een boor of het verkopen van een kin-
derfietsje, en over waarschuwingen bij noodge-
vallen of overlast. Je kunt Nextdoor wat dat 
betreft een beetje vergelijken met een dorps-
plein waar je elkaar digitaal tegen kan komen. Of 
je nou je kat verloren bent of een goede oppas 
zoekt: op Nextdoor kunnen je buren je helpen. 
En daarbij geldt: hoe meer buren, hoe handiger 
en leuker het wordt!

Klinkt handig toch? Je aanmelden voor De Leijen 
op Nextdoor is simpel:
1. Ga naar www.nextdoor.nl
2. Meld je aan met uitnodigingscode JUDSBF
3. Verifieer je adres telefonisch of via een  
 briefkaart die je thuisgestuurd krijgt
4. Je bent nu lid van De Leijen op Nextdoor!  
Vergeet niet de iOS- of Android-app te  
down loaden, zo blijf je altijd op de hoogte.

Hopelijk kunnen wij je binnenkort welkom heten 
in onze buurtapp. Mocht je vragen hebben dan 
kan je mij altijd een mailtje sturen, ik help graag!

Namens De Leijen 
op Nextdoor,

Wolf Hijlkema
Bewoner Haagbeuklaan
wolfhijlkema@gmail.com

BENG2030 (zie www.beng2030.nl) is een onaf-
hankelijke organisatie van vrijwilligers die zich 
inzet voor energiebesparing. Deze coöperatie 
beoogt om samen met woningeigenaren de 
woningen in het kwadrant Acacialaan, Iepenlaan 
energiearm te maken, zonnepanelen te promo-
ten en mogelijk warmtepompen te plaatsen. 
Deze woningen krijgen dan een beter Energie-
label. Hierdoor nemen het comfort en de waarde 
van de woning toe, mede door lagere energie-
lasten. De gedachte is dit te financieren vanuit 
de besparingen.

BENG! IS OP ZOEK NAAR ÉÉN OF MEERDERE 
CONTACTPERSONEN IN DE WIJK

Als u dit aanspreekt kunt u zich aanmelden door 
een mail te sturen naar: ej.bakker@telfort.nl om 
hierover eens van gedachten te wisselen.

Met vriendelijke groeten,

E.W.J. Bakker
(namens de Energieambassadeurs BENG2030)
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Sinds de vorige Leijdraad is er een hoop veranderd, 
voor jullie en voor ons. Allereerst willen wij ons aan 
jullie voorstellen als de nieuwe wijkagenten van, 
onder andere, de wijk De Leijen. Wij zijn Laura van 
de Kraats en Floris Moons. Ik, Laura, ben sinds 2007 
werkzaam bij de politie in De Bilt en ik, Floris, ben 
sinds 2008 werkzaam bij de politie in De Bilt.  
Wij zijn beide als straatdienders begonnen in de 
gemeente en sinds augustus 2015 als wijkagent 
verbonden aan jullie wijk.

Jullie vorige wijkagent gaf in de vorige Leijdraad al 
aan dat het politiebureau aan de Hessenweg zou 
worden gesloten en dat wij naar Baarn zouden ver-

huizen. Vanaf half januari 2016 is dit een feit gewor-
den en is er een politiesteunpunt gevestigd in het 
gemeentehuis van De Bilt. U kunt hier terecht om 
aangifte te doen van strafbare feiten. U moet  
hiervoor wel een afspraak maken via het landelijk  
telefoonnummer 0900-8844. Mocht u iets willen 
melden of in contact willen komen met uw 
wijkagent(en) dan bent u daar op werkdagen  
tussen 09.00 en 16.30 uur altijd van harte welkom.  
U kunt ons tevens vinden op www.politie.nl/mijn-
buurt of op de “politie app” om ons via een andere 
weg te kunnen benaderen.

Ook is er in de vorige Leijdraad gesproken over 
Whatsapp groepen. Dit zijn groepen waarin jullie 
als buurtbewoners kunnen verenigen om zo bij te 
dragen aan de veiligheid in jullie buurt. Binnen de 
gemeente De Bilt ontstaan steeds meer Whatsapp 
groepen maar jullie wijk blijft daar in achter,  
tenminste, voor zover wij weten. Mochten er al 
Whatsapp groepen actief zijn dan horen wij en  
de wijkraad dat graag. Mocht u meer informatie 
hierover willen lezen kan dat op www.wabp.nl.  
U kunt hierover ook contact met de wijkraad of  
ons opnemen mocht u interesse hebben om een 
Whatsapp groep op te richten.

Sinds de afsluiting van de spoorwegovergang is er 
in jullie wijk ook het een en ander veranderd. Wij 
willen hier de genomen verkeersmaatregelen even 

TIP 1:  Heeft u wat te melden of heeft u kopij, laat het ons weten via een brief, telefoon  
 of homepage. Kijk op bladzijde 18 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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benoemen. Wij merken dat de omleidingen steeds 
beter opgevolgd worden. Wel komen er af en toe 
nog klachten over te hoge snelheid, het negeren 
van het verbod tot inrijden en het gebruik van het 
fietstunneltje bij de Berlagelaan door automobilis-
ten bij ons binnen. Het overgrote deel van de over-
treders woont overigens in De Leijen. 

(Noot van de redactie: Daarom heeft de gemeente 
kortgeleden weer paaltjes geplaatst bij het fiets-
pad. De hulpdiensten hebben hiervan een sleutel).

Wij begrijpen dat de omleidingen erg vervelend 
zijn, maar ze zijn noodzakelijk voor de verkeers-
veiligheid. Het blijft onze aandacht in ieder geval 
houden. 
Mocht u ons op straat tegenkomen schiet ons 
gerust aan voor een praatje. Wij hopen op een 
goede samenwerking.

Laura van de Kraats en Floris Moons 
Wijkagenten

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

DE PLASTIC AFVALZAKKEN VERZAMELPAAL
Dé oplossing om te voorkomen dat de  
afval zakken bij onrustig weer een eigen leven  
gaan leiden.
Een paal in de grond waarop haken zijn beves-
tigd waaraan de zakken kunnen worden opge-
hangen. Het staat meteen ook een stuk netter  
en het ongedierte kan er moeilijker bij.

Tip van Jos
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Een onderwerp waar we vaak niet uitgepraat 
over raken. Vaak ook een onderwerp, waar het 
elkaar aanspreken op, tegenwoordig nog maar 
nauwelijks geaccepteerd lijkt te worden.  
Toch leeft dit onderwerp juist in onze wijk  
De Leijen volop bij het verkeerscirculatieplan, 
dat nodig is vanwege de werkzaamheden aan  
de ondertunneling van de spoorwegkruising 
met de Leijenseweg.

De hiervoor in het leven geroepen klankbord-
groep en de gemeente hebben het afgelopen 
jaar diverse felle, maar opbouwende, discussies 
gevoerd om een voor onze wijk zo goed moge-
lijk verkeerscirculatieplan op te kunnen stellen 
en zo goed mogelijke verkeersmaatregelen  
te treffen. Voor ons allen stond en staat de  
verkeersveiligheid in De Leijen voorop.

Nu hebben we met z’n allen enkele maanden de 
eerste ervaringen opgedaan met de werking van 
het verkeerscirculatieplan. En heel eerlijk gezegd: 
ik kan me voorstellen dat we het ergens toch wel 
lastig blijven vinden om maximaal 30 kilometer 
te mogen rijden en om door het ingestelde  
eenrichtingsverkeer zo ver om te moeten rijden. 
Wat is het dan goed om uit de wijk positieve  
signalen op te vangen dat we dit ongemak er 
voor over hebben om de verkeersveiligheid met 
z’n allen zo goed mogelijk te borgen. Vooral door 
ons zelf aan de verkeersmaatregelen te houden, 
maar ook door anderen tijdig op de gewijzigde 
verkeerssituatie te wijzen.

Uit metingen blijkt dat de snelheden van het 
autoverkeer de afgelopen maanden inderdaad 
flink omlaag zijn gegaan. Ondanks dat de gemid-
delde snelheden niet onder de 30 km liggen, 
vind ik dit een mooi resultaat. Ook het tegen het 
éénrichtingsverkeer in rijden van automobilisten 
lijkt sterk af te nemen. Ik weet niet wat u er van 
denkt, maar het houden aan de aangegeven  
rijrichting is voor mij een vanzelfsprekendheid. 
Bijzonder is dan om te merken dat, zeker in het 
begin van de nieuwe verkeercirculatie, nog 
zoveel automobilisten tegen het verkeer in  
bleven rijden. Maar wellicht hebben wij in  
De Leijen de afgelopen maanden privé-visite van 
buiten, personeel, klanten, sporters en ouders 
van schoolkinderen goed weten te wijzen op  
de veranderde situatie. Immers, ook hier is de 
tendens waarneembaar dat steeds minder tegen 
het verkeer in gereden wordt.

Natuurlijk zijn er ook in De Leijen ‘rotte appels’ 
die weigeren zich aan de verkeersregels te  
houden; hun gerief gaat boven het gezamenlijke 
belang van verkeersveiligheid. Deze dienen 
daarop aangesproken worden door bijvoorbeeld 
BOA’s en politie. Maar laten wij ons allen inzetten 
om via de contacten die wij hebben, iedereen 
zoveel mogelijk te blijven informeren over de 
gewijzigde verkeerssituatie in onze wijk….. en 
natuurlijk vooral zelf het goede voorbeeld te  
blijven geven in het verkeer. 

Ik hoop dat we dit zo kunnen blijven voortzetten 
en de verkeersveiligheid verder kunnen verbete-
ren want: Verkeersveiligheid in De Leijen, daar 
zorgen wij samen voor!!!

Een hartelijke groet van

Martin van der Grift
(lid klankbordgroep VCP namens  
wijkraad De Leijen)
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Graag brengen wij u op de hoogte van  
het volgende:

In geval van spoed belt u uw eigen huisarts. 
Wanneer deze door verkeershinder niet tijdig  
bij u in De Leijen kan komen, dan kan het voor-
komen dat wij worden verzocht naar u toe te 
komen. Binnen de huisartsengroep is dit zo  
afgesproken om continuïteit van zorg te kunnen 
blijven bieden tijdens de aanleg van de tunnel 
onder het spoor.

Nieuw in de huisartsgeneeskunde is een project 
waarbij wij de begeleiding van kwetsbare  
ouderen vormgeven bij hen thuis, met behulp 
van een speciaal opgeleide ouderenverpleeg-
kundige. 

Verder kunt u als patiënt in geval van psychische 
problemen kosteloos een beroep doen op de 
POH-GGZ, die bij ons in dienst is. Deze praktijk-
ondersteuner huisarts vormt de eerste opvang bij 
psychische klachten en zij kan u zelf begeleiden 
of gericht doorverwijzen. Jong volwassenen zijn 
voor haar een specifiek aandachtsgebied.
Onze praktijkruimte bevindt zich op de begane 

grond van het gebouw van de aanleunwoningen 
naast De Bremhorst aan de Jan Provostlaan 79. 
Naast onze praktijk bevinden zich tevens praktij-
ken van de fysiotherapie, logopedie, verloskunde 
en een tandarts. 

Met vriendelijke groet,

FR van der Weide en JW de Klein, huisartsen
www.provostlaan.praktijkinfo.nl 
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Vanaf de weg is het niet te zien en er is bijna  
niemand die het weet, maar in De Leijen is het 
mogelijk om heel eenvoudig aan dagverse 
groenten te komen, biologisch geteeld op een 
steenworp afstand.

In het hoekje bij haar voordeur heeft Elly een aan-
tal planken waarop een stel blauwe groente-
kratten staat. Eén keer per week vult Floor van 
tuinderij ’n Groene Kans de kratten met lekkere, 
bijzondere en altijd verse groente. Elly is als het 
ware ‘groentegastvrouw’: ze stelt een plekje ter 
beschikking waar de groenten neergezet worden 
die inwoners van De Leijen kunnen bestellen. 

Dat bestellen kan via een webwinkel. In het 
zomerseizoen verschijnt er iedere week er een 
lijst met beschikbare groenten, kruiden en fruit. 
Je kruist aan wat en hoeveel je wilt hebben. “Ide-
aal,” zegt Elly. “Vroeger had ik zo’n groentetas, 
maar daar zaten altijd wel groenten in die ik niet 
wilde. En als ik op vakantie ben, kan ik nu gerust 
een keertje overslaan.” Ook Elanor doet mee. 
“Voordat dit afhaalpunt in De Leijen er was, ging 
ik zelf naar de biologische tuin in Groenekan. Op 
de fiets, met twee kleine kinderen. Maar nu de 
mogelijkheid er is om de groenten om de hoek 
op te halen, maak ik daar dankbaar gebruik van. 
Ook al fietsen de kinderen inmiddels allang zelf.”

Groenten bestellen en ophalen kan één keer per 
week. Afhalen kan in de late middag/ vroege 
avond en afrekenen geschiedt per automatische 
incasso.

Wie meer wil weten, kan kijken op: 
www.groenekans.nl/verkoop/afhaalpunt/ly
En wie mee wil doen, kan een gebruikersnaam 
en wachtwoord aanvragen bij  
info@groenekans.nl
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VMBO-3 werkers (lees leerlingen) van scholen-
gemeenschap De Werkplaats hebben op vrijdag 
18 maart (landelijke Eet mee dag) een High Tea 
georganiseerd voor omwonenden van hun 
school. Zij wilden wat terugdoen voor alle  
wijkbewoners, omdat ze wel inzien dat er veel 
overlast wordt ondervonden door o.a. de  
“snoeproute”. Het was georganiseerd in het 
kader van ‘Eet mee!’ en gold als een maatschap-
pelijke stage. Er kwamen zo’n 50 gasten naar  
de Werkplaats. 

Plaatsvervangend rector Jos Heuer vertelde eerst 
wat over de Werkplaats in het algemeen. O.a. het 
aantal van 1850 werkers werd genoemd, samen 
met de medewerkers (docenten) komen er dus 
dagelijks ruim 2000 mensen door de wijk naar 
deze school. Als je daar dan de leerlingen en 
docenten van het Nieuwe Lyceum en de werkers 
en medewerkers van de basisschool van de 
Werkplaats bij optelt, is het duidelijk dat deze 
scholen voor de nodige verkeers- en andere 
overlast kunnen zorgen.

De werkers van VMBO-3 hadden in de eerste klas 
een blok koken van 3 uur per week gehad, maar 
nu hadden ze het allemaal zelf georganiseerd. 
De taken hadden ze onderling verdeeld  
(boodschappen, versieringen maken, bakken en 
bedienen). Ze hebben o.a. verschillende thee-
potten aangeschaft, wat bij de genodigden  
de hoop gaf voor het volgende jaar weer te  
worden uitgenodigd.

Alle gasten genoten van de eigen gebakken 
koekjes, cakejes en sandwiches. Het was een 
heerlijke tractatie! De werkers vonden het ook 
een leuke gelegenheid om netjes voor iedereen 
te zorgen door thee in te schenken en de  
voorraad koekjes e.d. op iedere tafel te blijven 
aanvullen.

Kortom: We kijken met genoegen terug.  
Het was een geslaagde ontmoeting, voor zowel 
genodigden als organiserende leerlingen.
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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
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