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Namens de redactie
de gemeente regelmatig verspreide Nieuwsflits
bent u uitgebreid voorgelicht en op de hoogte
gehouden over wat er speelde. Ook in de kranten
en lokale media hebben steeds stukjes over
de vorderingen gestaan. U kunt in deze Leijdraad
volop lezen over zaken die hierop betrekking
hebben.
Wie heeft er foto’s gemaakt van de tunnelbouw
en alles wat daar mee te maken heeft? Die willen
we graag zien, daar zouden we eigenlijk wel wat
mee willen doen.

Hier zijn we binnenort vanaf
Het wordt een, voor ons allen, enerverende
zomer. Immers de tunnel gaat deze zomer open!
Wanneer u dit leest is het bijna aftellen. De wijkraad heeft zich jarenlang samen met veel anderen
ingezet bij gemeente en ProRail om de zeer
gevaarlijke overweg in de Leijenseweg veranderd
te krijgen in een veilige tunnel en dat is nu bijna
zover.
Ruim 4500 kubieke meter beton is er gestort
om deze tunnel mogelijk te maken. Tijdens
de Dag van de Bouw op zaterdag 20 mei
jongstleden heeft u op de open dag al kunnen
zien en bewonderen hoe alles eruit zag en hebt
u al door de tunnel kunnen lopen. In de door

Er gaan ook andere dingen in De Bilt en ook
in onze wijk veranderen waar we over berichten.
Maanden geleden werd ik aangesproken door
een medebewoner dat bij hem anderen zomaar
vuil in zijn tuin hadden geplaatst. Hij was hier zeer
verbolgen over. Wat ik me goed kon voorstellen.
De wijze van afvalinzameling gaat veranderen.
Ook hieraan zullen we mee moeten doen, ook al
lijkt dat voor sommige mensen problemen op
te leveren. We hebben er vertrouwen in dat die
moeilijkheden op te lossen zijn. Overleg hierover
zal wel tot een bevredigend resultaat leiden.
We hopen dat u deze Leijdraad weer met plezier
zult lezen en wensen u een heel zonnige maar
vooral ook gelukkige zomer toe.
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?
4

De Leijdraad | juni 2017

Van de voorzitter

Sommige bewoners denken dat Wijkraad
De Leijen niets doet, aan de zijlijn staat, afwacht
en meeloopt met de gemeente. Dat is geenszins
waar. We doen er wel degelijk toe en werken
veelal op de achtergrond.
Misschien moeten we –nog- meer zichtbaar worden? Wij horen het graag van onze bewoners.
DE KOMENDE TIJD
Ook in de komende periode blijven we kritisch
mee kijken over de ambtelijke en bestuurlijke
schouders om zo de belangen van onze wijk
te behartigen. Gevraagd en ongevraagd geven
wij onze mening.
De wijkraad is geen verlengstuk van
de gemeente en we gaan zeker niet op die stoel
zitten. De wijkraad levert een bijdrage aan

de plannen en ontwikkelingen maar met
behoud van eigen inhoud en stijl. Onafhankelijkheid is van groot belang en het past, juist in deze
tijd, bij het integer handelen.
In deze Leijdraad vindt u een beeld van
de activiteiten en problematiek waarmee
de Wijkraad zich bezighoudt. En krijgt u bij
het lezen een gevoel van “misschien is dit wel
iets voor mij”, of wellicht heeft u kennis van en
ervaring met het onderwerp? Neem dan contact
op met de secretaris; immers een frisse blik,
nieuwe kennis is welkom.
Veel leesplezier en tot ziens op de bewonersavond
Hanneke Brosi
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Algemene zaken
T-MOBILE EN DE ZENDMAST
In de landelijke app “Omgevingsalert” werd
de vergunningsaanvraag voor een zendmast
in De Leijen gepubliceerd. Omdat een dergelijke
vergunningsaanvraag nu niet bepaald een
doorsnee aanvraag betreft is contact opge
nomen met de gemeente. Gesprekken zijn o.a.
gevoerd met de verantwoordelijk wethouder,
de betreffende ambtenaar en de vertegen
woordiger van T-Mobile. De gesprekken hebben
uiteindelijk ertoe geleid dat een informatieavond
door de gemeente begin dit jaar is gegeven.
Dat het niet zomaar een vergunningsaanvraag
betrof (als bijvoorbeeld uitbreiding woning)
bleek al snel omdat er bezwaar is aangetekend
en een hoorzitting is gehouden. Tot eind mei
is er geen duidelijkheid over deze zaak.
De wijkraad blijft alert.
JAN STEENLAAN FIETSSTRAAT?
De wijkraad heeft eerder gebruik gemaakt van
het zogenaamd “spreekrecht burger” tijdens
een Commissievergadering. Na de gehele
openstelling van de tunnel en opheffing van
het tijdelijke verkeerscirculatieplan in De Leijen
ontstaan er nieuwe verkeerssituaties en
stromen.
Om hierbij aangesloten te blijven, werken
de Bewonersverenging Bilthoven Noord en
wijkraad De Leijen samen in de opgerichte
werkgroep. Lees het inhoudelijke artikel in deze
Lejidraad.
GEBIEDSGERICHT WERKEN
Dat is de toekomst? We horen en lezen met
enige regelmaat deze term, maar hoe de overgang van het “wijk- en dorpsgericht werken”
naar het gebiedsgericht werken daadwerkelijk
vorm krijgt? Dat is de nieuwe uitdaging dit jaar.
Meer informatie tijdens de bewonersavond later
dit jaar.
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Algemene zaken
OPENBAAR VERVOER IN DE LEIJEN
In een vroeg stadium is een brief gestuurd
aan het College en de Raad waarin de noodzaak
tot openbaar vervoer is aangegeven. Ook is
tijdens gesprekken de noodzaak nog eens
onderschreven en suggesties voor de toekomst
gedaan. Voor de wijkraad is dit dossier nog niet
gesloten! De wijkraad is nog met de gemeente
in gesprek en zal Raadsleden, maar ook Provin
ciale Staten, in dit verband gaan benaderen.
Het is voor een wijk als De Leijen, met ca 2.400
woningen en ca. 6.000 bewoners, niet accep
tabel dat het grootste deel van deze wijk van
openbaar vervoer verstoken blijft!
Onder deze 6.000 bewoners veel oudere
bewoners, die met de huidige wijzigingen in
het zorgstelsel langer thuis moeten wonen. Niet
alleen Rijk, gemeente maar ook SSW bevorderen
het langer en zelfstandig wonen in de vertrouwde leefomgeving. Woningen worden nu
levensbestendig gerenoveerd en aangepast.
Maar tegelijkertijd wordt hen het zelfstandig
reizen binnen de wijk naar bijvoorbeeld
het station of huisarts ontnomen.
Niet louter op vervoerscijfers afgaan. Een
gedegen onderzoek naar de vervoers
bewegingen in De Leijen is noodzakelijk,
waarbij ook de inwoners worden bevraagd
waarom zij wel of geen openbaar vervoer
gebruiken. Immers bij een dergelijk slechte
dekking van de wijk nodigt het nu niet echt uit
om met de bus te gaan! Metingen van het aantal
reizigers zullen altijd een negatief beeld weer
geven. De wijkraad wil een objectief onderzoek
naar het reisgedrag van de inwoners, waarbij
ook ingebrachte suggesties worden
meegenomen.
Misschien ook eens afwijken van bestaande
busroutes en eens buiten de gebaande paden
kijken (zogenaamd “out of the box” denken)?
Niet alleen snijden in bestaande routes, maar
misschien ook samenvoegen zodat ook een wijk

als Centrum 2 (bijv. Koperwiek en de activiteiten
en de activiteiten aldaar) of de wijk Weltevreden
(wijkrestaurant De Tijd) bereikbaar wordt!

HARTSLAGNU.NL
Wijkraad De Leijen heeft gesprekken gevoerd
met gemeente en RAVU om in De Leijen en
wellicht ook in De Bilt- vrijwilligers op te roepen
om eerste hulp te verlenen met een AED (automatische externe defibrillator) aan slachtoffers
met acuut hartfalen. Na de gehouden voor
lichtingsavond is een aantal vrijwilligers aan
de slag gegaan en hebben zich inmiddels in
een Stichting verenigd. Meer hierover tijdens
de bewonersavond van 23 oktober aanstaande.
Een mooi voorbeeld hoe de Wijkraad de verbinding kan maken tussen bewoners en instanties
en zo burgerinitiatieven kan bevorderen.
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Algemene zaken
OPENSTELLING TUNNEL LEIJENSEWEG
Na ruim anderhalf jaar werk-in-uitvoering zal
in juli zal de nieuwe tunnel eenzijdig worden
opgesteld. Een zucht van verlichting bij veel
inwoners, het is immers niet niks om zo’n 20
maanden om te moeten rijden om naar werk,
school of winkels te gaan. Om het nog maar
niet te hebben over de verkeersoverlast voor
de bewoners aan de Massijslaan, Jan van
Eycklaan, Rembrandtlaan. De geluidsoverlast van
de direct aanwonenden. Kortom het was en is
genoeg geweest.Omdat bewoners, zowel in tijd
als extra kilometers, lang van de tijdelijke
verkeersomleggingen gebruik hebben moeten
maken is aan de gemeente het voorstel gedaan
om die eenzijdige ontsluiting vanuit De Leijen
richting Leijenseweg te doen. In de Nieuwsflits
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van mei 2017 hebt u inmiddels kunnen lezen
dat de gemeente positief op dit verzoek heeft
gereageerd. Vanaf circa half juli is het niet meer
nodig om over de “drempeltjes” op de Rembrandtlaan te rijden, maar kunnen we De Leijen
verlaten via de nieuwe Leijense tunnel.

OPMERKING

Noteer alvast in uw agenda's:
Maandag 23 oktober 2017
Bewonersavond
Locatie: "De Bremhorst"
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Gasvrij wonen
Ja, ik bedoel gasvrij en niet gastvrij, hoewel
dat laatste volgens mij ook van toepassing is.
Onlangs was ik, als Razende Reporter, op bezoek
bij Elizabeth ter Meulen en werd warm (of eigenlijk wat fris) ontvangen met een lekker kopje
koffie. Erg warm was het er niet. Elizabeth woont
gasvrij en daar wilde ik wel eens
wat meer over weten.
Sinds 2002 woont zij in een woning die ze zelf
heeft laten bouwen. Aanvankelijk maakte zij
voor het stoken, koken en warm water gebruik
van gas. Ook had en heeft zij muur en vloer
verwarming. Ook waren er al een paar zonne
panelen op het dak geplaatst. Uit ideële over
wegingen en ook uit solidariteit met de
Groningers vond Elizabeth al snel dat dit anders
moest. Voor een goed milieu moeten we toch
in de toekomst af van het gebruik van fossiele
brandstoffen, zo is haar overtuiging.
Dus het roer moest om.
Er kwamen meer zonnepanelen op het dak.
Daarna liet zij de apparatuur in de keuken aanpassen naar elektrisch gebruik. Ongeveer een

jaar later werd een warmtepomp geplaatst.
Deze pomp werkt met een omgekeerd koelkastprincipe en haalt de warmte uit de lucht.
Hiermee wordt nu het huis verwarmd. De
temperatuur in huis is gemiddeld tussen de
17 en 18 graden Celsius. Niet heel warm dus
maar Elizabeth vindt deze temperatuur heerlijk.
En haar motto is: “Verwarm jezelf en niet jouw
ruimte. Trek een warm vest of trui aan”.
Maar er is meer. Er is een doorstroom apparaat
geplaatst (laag elektraverbruik) voor het warme
water. Dan is er nog het regenwatersysteem.
Het regenwater wordt opgeslagen in een
reservoir van 7,5 kubieke meter. Dit reservoir
is aangesloten op het toilet, op de tuinkraan en
op de wasmachine. Daar komt dus geen leiding
water meer aan te pas. Het leidingwatergebruik
is dan ook zeer laag. Bij een tekort aan regen
water wordt de voorraad aangevuld met leidingwater. In de toekomst wil Elizabeth nog meer
zonnepanelen laten plaatsen om ook het
reguliere stroomverbruik terug te dringen.
Maar ook op andere fronten is Elizabeth zuinig
in omgang met de natuur. Zo maakt zij zelf
wasmiddel van wasnoten (geen chemicaliën
dus) en afwasmiddel van sunlightzeep en soda
en maakt zij haar eigen dag- en nachtcrème.
Ook koopt zij hoofdzakelijk biologische en niet
verpakte producten. Waardoor zij maar een
bodempje grijs afval in de 2 weken en 1 zak
plastic afval per 4 weken heeft. Verder kweekt
zij zelf ook groente en fruit in haar tuin en serre.
Een inspirerend verhaal, maar helaas niet voor
iedereen weggelegd. Toch is het vooral voor
jongeren de moeite waard om hier eens over
na te denken.
Bent u ook door dit verhaal geïnspireerd?
Ga dan voor informatie naarwww.urgenda.nl
/initiatieven/samen-sneller-duurzaam/
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Naar een fietsveilige Jan Steenlaan en omgeving

Binnenkort zal de nieuwe spoortunnel aan
de Leyenseweg voor iedereen te gebruiken zijn.
Dit zal vast een feestelijk moment worden.
Een moment waar wij als wijkbewoners al lange
tijd naar uitkijken. Het niet kunnen nemen van
de Leyenseweg, maar het met de auto moeten
omrijden via Rembrandtlaan of op de fiets via
het tunneltje Berlagelaan of fietstunnel Soestdijkseweg heeft zo langzamerhand ook wel lang
genoeg geduurd.
Maar aan het moeten omrijden komt nu op
korte termijn een einde. Toch wordt het tijdelijk
verkeerscirculatieplan dat gold tijdens de bouw
van de tunnel niet geheel losgelaten. De huidige
rijroutes en verkeersregels op de Jan Steenlaan,
Jan van Eijcklaan, Rogier van der Weydenlaan en
Rembrandtlaan blijven vooralsnog gehandhaafd.
Naar aanleiding van een motie van de raad om
via nadrukkelijke inbreng van de direct betrokken burgers met voorstellen te komen om de
Jan Steenlaan en omgeving ook voor de langere
termijn fietsveilig te maken, is er onlangs een
werkgroep van burgers ingesteld. De werkgroep
bestaat uit een brede groep van vertegenwoordigers van bewoners van de Jan Steenlaan,
Rembrandtlaan en de Jan van Eycklaan, scholen
en sportclubs, bedrijven en de bewoners
10

vereniging Bilthoven Noord en de Wijkraad
De Leijen. De gemeente brengt verkeerskundige
kennis in in deze werkgroep.
De werkgroep biedt naar verwachting in het
4e kwartaal van dit jaar rechtstreeks aan het
college van burgemeester en wethouders een
rapport aan met een keuze voor een verkeers
variant dat voor de langere termijn enerzijds
de fietsveiligheid in dit gebied zeker stelt en
anderzijds er voor zorgt dat er een goede noor
delijke ontsluiting van de wijk De Leijen voor
alle soorten verkeer blijft bestaan. Vervolgens
zal het college het rapport met de door de
werkgroep gekozen verkeersvariant aanbieden
aan de gemeenteraad. De gemeenteraad neemt
uiteindelijk het besluit over welke variant verder
voorbereid zal worden voor daadwerkelijke
uitvoering.
Met veel enthousiasme en inzet gaan wij
de komende maanden aan de slag!
Martin van der Grift
Vertegenwoordiger Wijkraad De Leijen in de werkgroep Veilig fietsen Jan Steenlaan 2017
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Grote klikoklus op komst
Vorig jaar is de gemeente De Bilt druk geweest om
bewoners te informeren hoe we beter ons huishoudelijk afval kunnen gaan scheiden. Het begon
met een informatieve afvalbraderie op de milieustraat. Daarna deden ruim 1.000 inwoners mee aan
een enquête, gaven 200 mensen zich op om hierover door te praten en zijn ook nog eens 100 mensen willekeurig aangeschreven om mee te praten.
Ook uit onze wijk De Leijen zijn veel inwoners op
de één of andere manier hierbij betrokken
geweest.
TERUG NAAR 100
De gemeente streeft ernaar in het jaar 2020 de
hoeveelheid restafval teruggebracht te hebben van
200 naar 100 kilo per persoon per jaar. Dit kunnen
we met elkaar bereiken wanneer we ons afval nog
beter scheiden, vooral het PMD (plastic, metalen,
drankenkartons) en GFT (groente-, fruit- en tuinafval). Deze materialen zijn opnieuw te gebruiken en
verdwijnen dan niet op de een of andere manier in
het milieu.

2016 ‘ja’ tegen heeft gezegd, komt er in het kort
op neer dat we er een container van 140 liter bij
krijgen voor het restafval en dat de bestaande container van 240 liter wordt ‘omgebouwd’ naar een
PMD-container. Dat doen ze door er een andere
kleur deksel op te plaatsen. Elk huishouden kan
eind van het jaar een gratis afsluitbaar keukenbakje
voor GFT afhalen bij de milieustraat. Bij de hoogbouw komen ondergrondse containers, in principe
op de plaats waar nu de bovengrondse staan.
INFORMATIE
Deze maand start de gemeente een campagne
rondom deze enorme ‘klikoklus’. Er komen publicaties in de kranten en op de gemeentelijke website.
Er verschijnt een huis-aan-huis-folder en elke wijkbewoner wordt tegen die tijd nog apart per brief
geïnformeerd. De gemeente heeft wijkraad De
Leijen vooraf uitgenodigd om samen met andere
grotere bewonersverenigingen hierover geïnformeerd te worden.
Caro Hollebeek, Dick de Jager (Gemeente De Bilt)

PMD-CONTAINER
Het plan, waar de gemeenteraad in september

De Leijdraad | juni 2017

11

Nieuwe teamleden
Woon jij, net als ik, ook nog niet zo heel lang in
De Leijen en zijn er zaken die je opvallen en
waarvoor je eventueel suggesties hebt om dit
te veranderen, dan hoor ik het heel graag. Let
op: het moet bij voorkeur wel gaan om issues
die niet alleen het woongenot van jou en
je directe buren beïnvloeden, maar ook van
buurtgenoten die bijvoorbeeld twee straten
verderop wonen. Mijn contactgegevens zijn
achter in deze Leijdraad te vinden of wellicht
kom ik je een keer tegen in het bos.

Beste buurtgenoten,
Mijn naam is Gerda Hoekstra-van der Veen en
ik ben 32 jaar. Sinds november 2015 woon
ik samen met mijn man, Terry Hoekstra, ons
zoontje van 20 maanden, Xander Hoekstra en
onze hond Ziva, op de Pieter Breughellaan.
Eén van de belangrijkste redenen om in
De Leijen te komen wonen was vanwege
de nabijheid van het bos. Toen we nog in
De Bilt woonden hadden we het bos namelijk
ook op loopafstand. Onze woning was toen
echter wel een stuk kleiner, een andere reden
om te verhuizen.

Gerda Hoekstra

Als dertiger ben ik het jongste lid van de wijkraad. Net als waarschijnlijk veel leeftijdsgenoten,
die in dezelfde levensfase zitten, woon ik nog
niet zo lang in De Leijen, maar ben ik wel van
plan hier nog jaren te blijven wonen.
Het enigszins invloed kunnen uitoefenen op
een zo prettig mogelijke leefomgeving voor
jonge gezinnen, zoals onszelf, was voor mij
een belangrijke reden om deel te willen nemen
aan de wijkraad.

TIPS

TIPS

HERHALING:

OPMERKING
Noteer alvast in uw agenda's:
Maandag 23 oktober 2017
Bewonersavond
Locatie: "De Bremhorst"

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 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

12
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Nieuwe teamleden
KENNISMAKING
Ongeveer 10 jaar geleden moest ik voor een
bijeenkomst naar de 1e Brandenburgerweg en
dat was voor mij de eerste kennismaking met
Bilthoven. Hoewel ik uit een bos- en heiderijke
omgeving kom, was ik verrast over het groene
karakter van Bilthoven. Ik kon toen niet ver
moeden dat een nieuwe liefde mij in 2016
definitief naar Bilthoven zou brengen.
Zo’n zestig jaar heb ik in De Stellingwerven
gewoond en gewerkt. Dit is een groot gebied in
het zuidoosten van Friesland met een door
het massatoerisme gelukkig vergeten stuk
mooie natuur. Met het Drents-Friese Wold en
het Fochtelooerveen had ik twee prachtige
natuurgebieden in de achtertuin.
En dan toch naar Bilthoven, in het midden van
het land, veel mensen dicht opeen en altijd
het geluid van een snelweg op de achtergrond
(tenminste in mijn beleving). Tja, de mens kan
soms “rare” keuzes maken in het leven.
Het is een goede keuze geweest. Na mijn
werkzame management-leven in het onderwijs

zijn er nu andere uitdagingen in het leven die
de moeite waard zijn om voor te gaan. Vanuit
Bilthoven, met goed openbaar vervoer en
de centrale ligging wordt het, samen met mijn
vrouw, de moeite waard om invulling te gaan
geven aan die uitdagingen. Met alle culturele en
natuurrijke mogelijkheden moet dat zeker gaan
lukken. In mijn leven ben ik altijd maatschappelijk betrokken en actief geweest en voor mij was
het dan ook redelijk voor de hand liggend om
me aan te melden bij de Wijkraad De Leijen.
Invulling geven aan het leven begint vanuit je
zelf en de directe omgeving. Ik hoop dat ik met
mijn inzet in de Wijkraad voor anderen een
steentje kan bijdragen in het creëren van een
leefbare, “warme” leefomgeving. Hoewel individualisme (en hier en daar af en toe ook egoïsme)
soms de overhand lijkt te krijgen, blijf ik geloven
in saamhorigheid. Alleen samen en in goed
“naoberschap” kunnen we zorgen voor een fijne
wijk, waar het prettig is en blijft om te wonen.
Met vriendelijke groet,
Jalyk Boek

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
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Politiezaken

We zijn alweer een jaar verder sinds de vorige
Leijdraad. De tijd vliegt voorbij. In het afgelopen
jaar is er binnen de politie weer een hoop
veranderd waar we u niet mee lastig gaan vallen.
Langzaam wennen wij wel aan het feit dat we
opstarten in Baarn. De meeste ongemakken zijn
aangepakt om zo onze gemeente de aanwezigheid
van politie, zoveel als mogelijk, te garanderen.
Daarnaast is per 20 mei 2017 de wens van oud
minister Opstelten uitgevoerd. Dat houdt in dat
er nu meer wijkagenten binnen onze gemeente
werkzaam zijn. De grootste verandering is voor
de kern Bilthoven waar er twee wijkagenten
officieel zijn bijgekomen. Dit zijn Laura van
de Kraats en Ralph Zwikker. Beiden waren al enige
tijd als wijkagent werkzaam voor Bilthoven, maar
nu is het dan eindelijk officieel. Tevens is er een
leerwerkplek gecreëerd voor nog een wijkagent
(in wording). Nico Sturkop vervult deze plek en zal
zijn rugzak gaan vullen. Het kan dus zijn dat bij
afwezigheid van Laura en/of mij er contact is
met Ralph of Nico. Wij hebben er alle vertrouwen
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in dat deze verandering goed uitpakt voor u als
bewoners van de wijk De Leijen.Ook afgelopen jaar
zijn de woninginbraken
gelukkig weer gedaald en het eerste kwartaal van
dit jaar zijn de cijfers nog verder naar beneden
gegaan. Om dat zo te houden willen we u graag
wijzen op insluipingen in woningen, een onder
belicht onderdeel van een woninginbraak.
Insluiping is niet meer of minder dan een woning
binnenkomen door bijvoorbeeld een openstaande
tuindeur of raam of het “open flipperen” van een
niet afgesloten deur. Flipperen betekent met een
stukje plastic, vaak een pinpasje, een slot open
maken. De insluipingen gebeuren vrijwel altijd
overdag of vroeg in de avond. Sluit daarom deuren
en ramen altijd goed af als er geen direct zicht
op is, ook als u alleen maar even naar boven moet.
Vervelend? Ja, maar een gelegenheidsinbreker
heeft maar heel kort nodig om uw bezittingen
te stelen.
Meer informatie hierover kunt u vinden op
www.politie.nl
We sluiten deze keer af met een “nieuwe” slogan:

112,
DAAR VANG JE
BOEVEN MEE!!
Laura van de Kraats en Floris Moons
Wijkagenten Bilthoven Zuid en De Leijen
Politie, Midden Nederland, Basisteam BES,
GGG Bilthoven
Soestdijkseweg Zuid 173, 3721 AB Bilthoven
Postbus 8300, 3503 RH, Utrecht
T 0900-8844
Twitter @PolitieDeBilt
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Onderdoorgang Leijenseweg
BOUW VAN DE ONDERDOORGANG
VORDERT GESTAAG
De werkzaamheden vorderen gestaag. Zoals
het er nu naar uitziet kan de onderdoorgang in
juli, vlak voor de bouwvak, gedeeltelijk in
gebruik genomen worden. Dan gaat in ieder
geval het voet- en fietspad open en één rijbaan.
Dit betekent dat de onderdoorgang alleen
de wijk uit gebruikt kan worden.
Eind mei wordt de nieuwe route naar
de bedrijven, winkels en woningen rondom
Anne Franklaan open gesteld. Deze zogenaamde
bypass loopt vanaf de rotonde bij de 2e
Brandenburgerweg, voor de brandweer langs
en over de onderdoorgang. Weer een mijlpaal
die wordt bereikt in de bouw.
HISTORIE HERLEEFT OP TEGELTABLEAU’S
U heeft het misschien al gelezen in de nieuwsflits over de onderdoorgang. Op Facebook
hebben wij een oproep gedaan voor een thema
voor de tegeltableaus die langs het voetpad
komen. Uit de vele reacties is uiteindelijk het
thema ‘historie rondom de oude spoorweg
overgang’ gekozen. U kunt de afbeeldingen
zien op:

te voorkomen. ProRail en de aannemer hebben
duidelijke afspraken gemaakt over hoe er
omgegaan met worden met klachten en
meldingen van schade aan uw woning of bedrijf.
Indien u schade heeft aan uw woning, veroorzaakt door de werkzaamheden, dan kunt u dit
aangeven via een schadeformulier dat u kunt
opsturen naar ProRail. Dit schadeformulier is verkrijgbaar op het bouwkantoor aan
de Leijensehof 115b. Alle schades worden door
een onafhankelijke expert bekeken en
beoordeeld. De komende weken worden de
damwanden rond de onderdoorgang weer uit
de grond gehaald. Ook dat zal gepaard gaan met
trillingen die daar bij worden veroorzaakt. Dat
zal minder zijn dan bij het plaatsen van
de damwanden, maar ook nu zal overlast niet
helemaal voorkomen kunnen worden.
John Kragting
Projectleider Gebiedsontwikkeling
Gemeente De Bilt

www.facebook.com/onderdoorgangleijenseweg

HET GROEN KOMT IN HET NAJAAR
In samenwerking met omwonenden is eerder al
een groenplan gemaakt. Dat groenplan is nu
door de gemeente verder uitgewerkt in een
beplantingsplan. Dat betekent dat de soorten en
typen planten zijn gekozen. Het groen wordt in
het najaar aangeplant, zodat eind van het jaar
niet alleen de onderdoorgang af is maar ook
de omgeving opnieuw is ingericht.
OVERLAST EN SCHADE
De laatste weken is er veel te doen geweest in
de omgeving van de bouw over overlast en
schade door trillingen. Dat er overlast wordt
ervaren is uiteraard vervelend, maar niet
De Leijdraad | juni 2017
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De marskramers van de moderne tijd

We komen (gelukkig) niet aan de deuren leuren,
maar bezorgen wel op loopafstand van uw huis!

het eenvoudig en blijft er niks aan de strijkstok
hangen.

‘We’, dat zijn Jan en Floor, tuinders van ’n
Groene Kans. We telen biologische groenten in
Groenekan en brengen die één keer per week
naar de Leijen. Hier staan ze onder een afdakje
in de tuin van één van onze trouwe klanten.

We proberen ons voor te stellen wat u nog
meer wilt weten. Wellicht het volgende:

Voor wie? Heel simpel: voor iedereen die
de groenten besteld heeft. En… iedereen
kan bestellen.
Bestellen kan via onze webwinkel, tot een uur
voordat we gaan oogsten. In de webwinkel ziet
u de groenten die dan nog op het land staan.
Pas als ze besteld worden, gaan wij ze oogsten.
Zo ligt er niks te verpieteren en voorkomen we
verspilling. De tuin is zo dichtbij, dat we
de groenten gewoon met de bakfiets kunnen
komen brengen. We oogsten ’s ochtends,
verpakken ’s middags en vóór etenstijd staan
de groenten klaar om opgehaald te worden.

vrijblijvend: geen bestelverplichting; alleen
bestellen als je wilt.
keuzevrijheid: zelf bepalen welke groente je
(niet) wilt en hoeveel. Geen minimale
bestelhoeveelheid, dus ook geschikt voor
één persoonshuishoudens.
betrouwbaar: Jan en Floor telen al meer dan
15 jaar kwaliteitsgroenten.
gemakkelijk: betalen via automatische incasso
Meer informatie is te vinden op:
www.groenekans.nl/verkoop/afhaalpunt/ly
Vervolgactie: aanmelden kan door een email
te sturen naar info@groenekans.nl
(“aanmelden De Leijen” in het
onderwerp is voldoende).

Er zijn vele duurzame clubjes en lokale initia
tieven die het voedsel van de boer sneller bij
de consument willen brengen, maar deze twee
tuinders doen het gewoon zelf. Zo blijft
16
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Fotowedstrijd onderdoorgang

Nu duurt het niet lang meer, we kunnen gaan
aftellen. Nog een kleine twee maanden en we
kunnen weer makkelijk onze wijk uit en nog
enkele weken later ook weer in. Straks zullen
we al het ongemak van de afgelopen 1,5 jaar
snel vergeten zijn als de onderdoorgang
eenmaal in gebruik genomen is.
Om toch een blijvende herinnering te creëren
aan deze periode organiseert Wijkraad de Leijen
een fotowedstrijd. Stuur voor 1 oktober je beste
foto of foto’s in, die op wat voor manier dan ook
met (de werkzaamheden rondom) de onderdoorgang te maken hebben.

De mooiste foto’s zullen beloond worden met
een prijs die uitgereikt zal worden op de
bewonersavond van 23 oktober.
Bij voldoende deelname willen we nog iets
verrassends doen met een selectie van
de ingestuurde foto’s, dus schroom niet om in
te sturen. Wie weet zie jij jouw foto op een
verrassende manier terug!
Mail je foto naar: info@wijkraaddeleijen.nl met
als onderwerp: fotowedstrijd onderdoorgang
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Wijkraad De Leyen
Voorzitter
Verkeer
PR en Communicatie

Hanneke Brosi
Bongerdlaan 39
3723 VB Bilthoven

Tel.: 030 - 228 72 49
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Hetty Loeb
Bosbes 8
3723 TD Bilthoven
E-mail: info@wijkraaddeleijen.nl

Tel.: 030 - 229 12 71
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Bostulp 2
3723 TE Bilthoven

Tel.: 030 - 228 35 12
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3723 TL Bilthoven

Tel.: 030 - 228 00 76
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3723 NA Bilthoven

Tel.: 030 - 229 10 69
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3723 BT Bilthoven

Tel.: 030 - 225 13 07
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3723 WJ Bilthoven
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3723 PB Bilthoven
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3723 WJ Bilthoven

Tel.: 030 - 225 21 54
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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

