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Telefoon (030) 228 51 67
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Rijdt u ook wel eens door onze 
wijk? Hoe rijdt u dan door de 
wijk? Gaat u dan met de auto of 
loopt u, al of niet misschien met 
de hond, een rondje over de 
Berlagelaan? Of mogelijk gaat u 
wel het Leijense bos in. Wat valt 
u daar dan op? Kijkt u om u 
heen en ziet of hoort u de 
vogels zingen? 

Kijkt u dan, net als ik, ook wel 
eens kritisch om u heen en ziet 
u al dat afval liggen. Ik kan niet 

eens opnoemen wat we dan 
allemaal tegen kunnen komen. 
Wat hebben wij een afval. En 
dan is het notabene zo dat heel 
veel van wat we tegenkomen 
alleen maar verpakkingen zijn, 
al of niet van heerlijkheden die 
we hebben opgegeten en die 
nog niet eens gezond zijn ook.

Kortgeleden las ik ergens een 
artikel van een journaliste die 
een paar jaar geleden een expo-
sitie bezocht in het Groninger 

museum die was samengesteld 
door Chinese kunstenaar Song 
Dong. Hij liet zien wat zijn  
moeder, inmiddels overleden, in 
haar leven had verzameld.  
De hoeveelheid gebruiksartike-
len die daar waren samen-
gebracht was overweldigend.  
De journaliste vroeg zich bij het 
zien van die enorme hoeveel-
heid spullen samengesteld bij 
die tentoonstelling die de naam 
“Waste Not” had, af wat haar 
verzameling zou zijn als zij er 
niet meer was. Ik vraag me dat 
ook wel eens af. Misschien u ook 
wel. Ik hoop dan dat u, net als ik, 
bedenk dat we wel met minder 
rond kunnen komen.  
Dan hoeven we ook niet zo veel 
weg te gooien of achter te laten. 
Daarom zeg ik, naar de titel van 
die expositie: WASTE NOT
Ik wens u een prettige zomer-
vakantie of anders prettige 
zomermaanden en veel lees-
plezier met deze Leijdraad.

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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Een regenachtige dag, een mooi moment om 
eens achterom te kijken wat in 2017 is bereikt en 
vooruit te kijken naar de activiteiten van 2018.

Spannend zijn de coalitie onderhandelingen: 
welke politieke partij gaat een wethouder leve-
ren? Welke wethouder krijgt welke portefeuille? 
Welke partijen met hun vertegenwoordigers  
in De Raad?
Wie krijgt De Leijen in zijn/haar portefeuille?  
Niet onbelangrijk: zij worden immers de nieuwe 
gesprekspartners.
De gemeente gaat een andere koers varen nu 
het wijk- en dorpsgericht wordt omgevormd 
naar meer en meer gebiedsgericht werken  
waarbij ook de gebiedsmakelaar van de 
gemeente een rol gaat spelen. En wat te denken 
van het feit dat De Wijkraad een -weliswaar 
klein- werkbudget in eigen beheer krijgt, waar-
voor uiteraard wel rekening en verantwoording 
moet worden afgelegd.

Kortom een nieuw tijdperk in een nieuw politiek 
landschap breekt aan. Nieuwe uitdagingen…..

Zelf zal ik daadwerkelijk slechts een deel van  
die nieuwe uitdagingen gaan meemaken:  
ik ga verhuizen, de vertrouwde woonomgeving 
in De Leijen en de gemeente De Bilt verlaten.
Als je in het team van de Wijkraad de oren en 
ogen van de inwoners bent, gáát voor de straat 
overstijgende problematiek en voor een veilige 
groene woon- en leefomgeving, dan moet je ook 
wonen in de wijk. Ik zal mij dit jaar blijven inzet-
ten voor die doelstellingen, maar officieel 
afscheid nemen tijdens de Bewonersavond op 
maandag 29 oktober.

Veel leesplezier. 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 
onderwerpen die in onze wijk spelen? Neem dan 
contact op met de secretaris: immers: een frisse 
blik, nieuwe kennis is welkom.

Veel leesplezier en tot ziens op de bewoners-
avond

Hanneke Brosi
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EEN NIEUWE BURGEMEESTER
Tijdens een teamvergadering hebben Wijkraad 
en Burgemeester nader kennis met elkaar 
gemaakt. Er zijn pijnpunten besproken, o.a. afval-
beleid, het aanzicht van een woonblok en wijk 
als de afvalcontainers in de openbare ruimten 
worden geplaatst en niet in de eigen tuin, landje 
pik, onderhoud openbaar groen, gebiedsgericht 
werken. Maar ook successen gedeeld. De opleve-
ring en opening van een schitterende tunnel en 
veilige onderdoorgang. 

VEILIGE JAN STEENLAAN
In ieder geval heeft De Wijkraad in het najaar 
2017 een visiedocument geschreven en toege-
stuurd aan de politieke partijen. Wellicht konden 
aandachtspunten uit dit visiedocument mee-
genomen worden in de verkiezingscampagnes? 
Het fietsveilig maken van de Jan Steenlaan in 
onze wijk was zo’n aandachtspunt. De Wijkraad 
heeft deelgenomen aan de werkgroep die 
mogelijke oplossingen heeft aangedragen.  
Die ideeën zijn uitgewerkt en doorgerekend 
door de gemeente en hebben uiteindelijk een 
zogenaamde Startnotie opgeleverd. De daarop 
volgende informatieavond werd druk bezocht. 
Meer inhoudelijke informatie hierover leest u 
verderop in deze Leijdraad in een stukje geschre-
ven door Martin en Gerda; vertegenwoordigers 
in de Stuur- en werkgroep. Wellicht ook een 
onderwerp voor de jaarlijkse bewonersavond!

VERKEERSCIRCULATIEPLAN 
De huidige verkeerstromen en eenrichtingsver-
keer blijven voorlopig van kracht. De eerder 
gemaakte afspraken hierover kunnen worden 
gewijzigd op het moment dat duidelijk is hoe de 
Jan Steenlaan wordt ingericht en welke beteke-
nis deze weg krijgt voor de ontsluiting van de 
woonwijk De Leijen.

GEBIEDSGERICHT WERKEN
We hebben kennisgemaakt met de gebiedsma-
kelaars Fleur van der Schalk, Ewelina de Groot en 

Maarten Linssen. Zij stellen zich voor in deze 
Leijdraad. Niet altijd nieuwe gezichten, ook  
vertrouwde gezichten, maar wel in een andere 
en soms nieuwe functie.

Dit jaar wordt door hen en ons als een ontwik-
keljaar gezien: elkaar scherp houden, door uit-
wisseling van informatie en door kennis van de 
wijk met elkaar te delen en het gebiedsgericht 
werken uitrollen.

OPENBAAR VERVOER
Dit is en blijft een taai onderwerp. In ieder geval 
blijft het openbaar vervoer onze aandacht houden.
Een wijk, vergelijkbaar met de woonkern  
Maartensdijk, met ca. 2.400 woningen en ca. 
6.000 inwoners heeft geen doelmatig openbaar 
vervoer! De wijk vergrijst en heeft er eind 2018 
weer een prachtig wooncomplex voor ouderen 
bij. Levensbestendig bouwen en langer zelfstan-
dig wonen, maar verstoken van vervoer.  
Een lange rit naar het station om je verder te 
brengen……. Is dat het vooruitzicht voor de  
toekomstige bewoners van dit wooncomplex?

OPMERKING
Noteer alvast in uw agenda's:

Maandag 29 oktober 2018
Bewonersavond
Locatie: "De Bremhorst"
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Bloembakken voor bijen, een 
pluktuintje, een nieuwe speel-
plek, een Repaircafé. De bewo-
ners van Bilthoven bruisen van 
de goede ideeën. 

Om deze initiatieven mogelijk 
te maken en gemeentelijke pro-
jecten in samenspraak met 
bewoners op te pakken is de 
gemeente vanaf dit jaar inge-
richt op drie gebieden: De Bilt, 
Bilthoven en de Groene Kernen 
(Maartensdijk, Groenekan,  
Hollandsche Rading en West-

broek). Elk gebied kent zijn eigen 
gebiedsteam van medewerkers 
met kennis op alle terreinen en 
heeft zijn eigen gebiedsmakelaar. 
Voor Bilthoven en dus ook voor 
De Leijen zijn dit Ewelina de 
Groot, Maarten Linssen en Fleur 
van der Schalk. 

Onze opdracht is om mensen 
en organisaties met hun kennis 
en kunde met elkaar te verbin-
den. We gaan een gebiedsa-
genda voor Bilthoven ontwik-
kelen om de grote opgaven 

zoals energietransitie, de uit-
voering van projecten, zoals 
herinrichting van een straat en 
de behoeften van bewoners 
samen te brengen om samen 
meer mogelijk te maken. 

Wilt u aan de slag met een initi-
atief in uw wijk of dorp en heeft 
u daar de gemeente bij nodig? 
Dan kunt u met ons contact 
opnemen. Op de website van 
de gemeente staan onze con-
tactgegevens. 

Ons team heeft versterking nodig. 
We zoeken wijkbewoners die mee willen werken 
om onze wijk plezierig en leefbaar te houden. 
We doen dit samen, met ambtenaren, SSW,  
politie, scholen. De belangen van de hele wijk de 
Leijen staan bij ons voorop.

We hebben nu een nieuw college, daar gaan we 
graag het gesprek mee aan. Wat is er goed in de 
Leijen en wat kan beter. Heb jij daar ook goede 
ideeën bij? Wil je meedoen en samen met het 
team zorgen dat we sterk blijven en kritisch naar 
de plannen van de gemeente kijken? 

We komen graag een keertje met je kennis-
maken! Of wil je bij een teamvergadering aan-
schuiven? Mail ons via info@wijkraaddeleijen.nl 

Ewelina de Groot Maarten Linssen Fleur van der Schalk
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BIJNA HET HOOGSTE PUNT BEREIKT
Aan de Van Heukelomlaan groeit het nieuwe, 
duurzame woongebouw met 99 sociale huur-
appartementen. Eind mei bereikt het project het 
hoogste punt. De verdiepingsvloeren liggen erin, 
de eerste binnenwanden worden gebouwd en 
de metselaars zijn druk met de buitengevel.
Bouwbedrijf De Vries & Verburg verwacht het 
nieuwbouwproject in november op te kunnen 
leveren aan Woonstichting SSW. Daarna kunnen 
de eerste nieuwe huurders naar hun woning  
verhuizen.

VERHUUR IS GESTART
Van 27 maart tot en met 8 april 2018 konden 
geïnteresseerden via WoningNet reageren op 
het woningaanbod. De belangstelling was groot: 
ruim 600 unieke reacties (sommigen reageerden 
op 2 advertenties). In mei is SSW de gesprekken 
gestart met de kandidaten die geselecteerd zijn 
aan de hand van de speciale toewijzingsregels. 
Zijn er na de verhuurgesprekken nog woningen 
beschikbaar, dan worden deze via WoningNet 
aangeboden.

WWW.DELEIJENZUID.NL
Op deze projectwebsite vindt u alle informatie 
over de woningen, het woongebouw, de verhuur 
en het laatste nieuws.

Heeft u nog een vraag? Neem dan tijdens  
kantooruren contact op met Woonstichting SSW 
via telefoonnummer 030 220 58 33 of stuur een 
e-mail naar deleijenzuid@ssw.nl.
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Ook het afgelopen jaar hebben wij ons weer 
ingezet om jullie wijk veilig te houden. We mer-
ken dat als de lijnen kort zijn, dit nog altijd de 
beste resultaten met zich mee brengen.  
Als voorbeeld willen wij jeugdoverlast noemen. 
Al jaren hangen er groepen jeugd in speeltuinen 
in de wijk De Leijen (overigens ook in de rest van 
Nederland) die komen en gaan. Nu is dat op zich 
geen probleem omdat de jeugd ook plekken 
nodig heeft binnen de gemeente om samen te 
kunnen komen. Zodra een groep zich gedraagt 
volgens normale maatstaven is er naar onze 
mening niks aan de hand. Maar zodra het uit de 
hand loopt (afval of glas op straat gooien, lawaai 
maken, intimidatie, geweld, enz.) en de groep is 
voor de betreffende buurt niet aanspreekbaar, 
horen wij dat natuurlijk graag. In eerste instantie 
zullen wij het gesprek aan gaan, maar daarnaast 
brengen wij de groep ook in kaart. Het in kaart 
brengen is wellicht het belangrijkste aspect in 
deze problematiek. We leggen op die manier 
verbanden om te kunnen handelen. Dit kan 
strafrechtelijk zijn, maar zeker ook richting onze 
zorgpartners waar we informatie mee delen als 
er zorgen zijn. De bekendste partners zijn de  
jongerenwerkers, Leerplicht, Centrum voor jeugd 
en gezin en/of Veilig Thuis/Safe (voorheen 
bureau Jeugdzorg). Maar het begint 9 van de 10 
keer met een melding vanuit de buurtbewoners.

Om een indruk te geven van de drukte in de wijk 
De Leyen hebben wij van de meest voorkomende 
incidenten onderstaand een overzicht gemaakt:

 � Overlast Jeugd: 60 keer gemeld
 � Inbraak woning: 6 keer gemeld
 � Insluiping woning: 1 keer gemeld
 � Inbraak auto: 10 keer gemeld
 � Diefstal fiets: 7 keer gemeld
 � Vernieling/baldadigheid: 10 keer gemeld

Elke melding is er één teveel en zeker als dat 
impact heeft op uw veiligheidsgevoel, maar dit 
zijn cijfers waar we met zijn allen trots op mogen 

zijn. Nu valt er nog veel winst te halen op de  
cijfers overlast jeugd. Om dit in perspectief te 
zetten: Er zijn 136 meldingen uit de rest van  
Bilthoven en 238 meldingen uit de gehele 
gemeente De Bilt, met uitzondering van de 
 meldingen vanuit De Leyen. (cijfers van 1 mei 
2017 tot 9 mei 2018).

En we kunnen het niet vaak genoeg herhalen:

112 is ook voor verdachte 
situaties!

Laura van de Kraats en Floris Moons
Wijkagenten Bilthoven Zuid en De Leyen
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Voor de dagelijkse bezorging van de ochtend-
kranten moet je wel een vroege vogel zijn,  
want de krant hoort om uiterlijk 7.00 uur in de 
brievenbus te liggen.
Weer of geen weer, uitgerust of niet, uitslapen of 
overslaan is er niet bij.
Het echtpaar Huib en Adrie van der Velden zijn 
van die helden die voor dag en dauw alle  
ochtendkranten in onze wijk bezorgen. Zij zijn 
respectievelijk 82 en …. Jaar oud (een dame 
vraag je niet naar de leeftijd).

Huib en Adrie: 2 hartelijke vrolijke mensen, 
zoveel mogelijk genietend van het leven. Huib 

werkte vanaf zijn 13de jaar in de bouw en werkte 
zich in zijn loopbaan op naar leiding gevende 
functies. Adrie werkte , totdat zij kinderen  
kregen, in de bejaardenzorg. Vier kinderen 
brachten zij groot en inmiddels hebben zij  
11 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen.
Toen Huib op zijn 64ste met pensioen ging, 
besloot het echtpaar naar Australië te verhuizen 
omdat daar van beide kanten veel familie woont. 
Helaas kreeg Huib daar na 6 jaar prostaatkanker 
en onderging 40 bestralingen. Daarna vertelde 
de arts hem dat hij het niet zo heel lang meer 
zou maken. Dat was een grote schrik. In overleg 
met de kinderen besloten zij terug te keren naar 
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Nederland, zodat zij dichter bij hen zouden zijn. 
Ze vonden een woning in Enkhuizen. 

Eenmaal terug in Nederland kwam Huib onder 
behandeling in de Antonie van Leeuwenhoek 
kliniek in Amsterdam.
Hier kreeg hij 40 bestralingen en Huib werd 
genezen verklaard. Maar toen zakte het echtpaar 
een beetje weg achter de geraniums, wat geen 
echte voldoening gaf. Op advies van de  
oncoloog gingen Huib en Adrie op zoek naar 
een leuke activiteit. Het werd zwemmen.  
Maar al gauw bleek dat dit toch niet was wat zij 
zochten. Toen besloten zij post te gaan bezorgen 
in Harderwijk waar het echtpaar inmiddels naar 
toe verhuisd was. Na een poosje vonden zij 
woonruimte in Bilthoven, vlak bij de kinderen, 
waar zij voor Australië ook altijd woonden.

Ook hier bleef het stel actief en bezorgt nu sinds 
ongeveer 6 jaar alle ochtendkranten in onze 
wijk, totaal 8 soorten en 320 tot 350 kranten per 
dag. Zij kennen de lijst en adressen uit het hoofd.
Om 3:45 uur gaat de wekker en maken zij zich 
klaar voor hun taak. Dan op de fiets naar het 
depot aan de Rembrandtlaan om de kranten  
in te laden en dan op naar de brievenbussen in  
De Leijen. Tussen 6 en half 7 is de klus geklaard 
en fietsen zij op huis aan. Dan is het tijd voor een 
ontspannen bakkie koffie en heel soms nog even 
lekker opwarmen in bed.

Op de vraag of zij wel eens bijzondere dingen 
meemaken kwam als antwoord:”Nou nee, niet 
echt, iedereen slaapt nog. Maar soms hangt er 
een sleutelbos in de deur die we dan ook in de 
bus gooien”. Op een keer bleek de eigenaar van 
de sleutels buiten te zijn en kon vervolgens zijn 
huis niet meer in. Ook hield een keer een per-
soon zich verdacht bij een woning op waarop 
Huib hem een krant in de handen duwde met  
de woorden: “Doe jij deze even daar in de bus”. 
De persoon was zo verbluft dat hij dat nog deed 
ook en er toen als een haas vandoor ging. Soms 

hangt er een zakje met wat lekkers aan een deur 
of krijgen zij met extreme kou van een abonnee 
een kop koffie. En met het rondbrengen van de 
nieuwjaarswensen is het hartverwarmend te 
merken dat zij gewaardeerd worden.

Bij Huib is de kanker inmiddels teruggekeerd. 
Ditmaal in de vorm van huidkanker. Maar hij laat 
zich er niet door ontmoedigen en voelt zich nog 
goed. En zo lang beiden zich goed voelen  
brengen zij bij ons de krant. Dag in, dag uit, weer 
of geen weer, voor dag en dauw en altijd op tijd. 
Als twee vroege vogels.
Ik wens onze HELDEN Huib en Adrie van der  
Velden nog veel goede jaren toe!

De Razende Reporter
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In herinnering aan 
Theo van Oosten

Op 18 april kregen 
wij het trieste bericht 
dat onze oud-voor-
zitter Theo van  
Oosten was overle-
den. Theo leidde de 
Wijkraad van oktober 
2005 tot oktober 
2009. Hij was een 
charismatische man, 
kalm en kundig. Als 
plaatsvervangend directeur van het Oranje-
fonds liet hij ons delen in zijn grote kennis over 
netwerken en fondsenwerving. Kennis, waar wij 
nog steeds dankbaar gebruik van maken, onder 
andere bij bewonersinitiatieven voor de aanleg 
van speeltuintjes. Theo is 65 jaar geworden.  
Wij zullen hem met respect blijven herinneren.



Zoals reeds op diverse manieren bekend is 
gemaakt worden er in de komende maanden op 
ruim 50 locaties in Bilthoven, De Bilt en  
Maartensdijk bijna 90 extra ondergrondse  
verzamelcontainers voor restafval en PMD 
geplaatst. De werkzaamheden hiervoor zijn 
gestart op maandag 4 juni en duren tot eind juli. 
In De Leijen is men ongeveer de hele maand juli 
met deze werkzaamheden bezig. 

Alleen inwoners, die geen kliko’s aan huis  
hebben, meestal in het geval van een flat of 
appartement, kunnen elke restafvalcontainer in 
de gemeente openen met de nieuw ontvangen 
milieupas. De verzamelcontainers voor PMD zijn 
zonder milieupas voor iedereen toegankelijk.  
Verspreid in onze gemeente staan reeds 70 onder-
grondse verzamelcontainers. Hiervan worden er 
20 geschikt gemaakt voor PMD en 7 voor papier. 
Na het plaatsen van de nieuwe en het aanpassen 
van bestaande verzamelcontainers staan er  
92 ondergrondse restafvalcontainers, 60 onder-
grondse PMD-containers en 7 ondergrondse 
papiercontainers. In totaal 159 stuks. Omdat de 
ondergrondse containers een tweeënhalf keer  
zo grote inhoud hebben, kan men met minder 
verzamelcontainers volstaan dan met het aantal 
bovengrondse. Hierdoor ontstaat een netter 
straatbeeld. De lage inworpopening maakt de 

nieuwe verzamelcontainers waarschijnlijk ook 
beter toegankelijk voor mindervaliden.  
Correct gebruik van de ondergrondse containers 
maakt ze hopelijk ook minder aantrekkelijk voor 
ongedierte.

Wanneer u nog meer wilt weten over de onder-
grondse verzamelcontainers, de afvalinzameling 
of de nieuwe milieupas, kijkt u dan op de 
gemeentewebsite op de pagina’s onder Afval

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
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MATHILDEDAG, WAT IS DAT 
EIGENLIJK?
Op 14 maart 1122 schonk 
Mathilde, de echtgenoot van de 
Duitse keizer Hendrik de vijfde, 
aan het Klooster Oostbroek het 
moerasgebied Oostbroek en het 
aangrenzend grondgebied als 
eeuwig durend bezit. Deze 
datum wordt derhalve 
beschouwd als het begin van het 
lokale overheidsgezag. Vanaf dát 
moment was De Bilt een feit. 

In 1997 heeft de Gemeente  
De Bilt besloten dat 14 maart 
een jaarlijks terug kerende dag 
moest worden, waarop  
mensen, die zich belangeloos 
inzetten voor de Biltse gemeen-
schap in het zonnetje worden 
gezet. Daaraan is een prijs 
gekoppeld: Een bronzen 
beeldje van deze Mathilde. 
Hiervoor kunnen jaarlijks  
mensen worden aangemeld  
om genomineerd te worden 
om mogelijk deze prijs te win-
nen, die dan uiteraard op de 

Mathilde dag wordt uitgereikt. 
Deze uitreiking vindt altijd 
plaats op het gemeentehuis en 
is gekoppeld aan een thema. 
De aanwezigen worden door 
de gemeente De Bilt uitgeno-
digd, verwend met hapjes en 
drankjes en optredens.  
Dit als blijk van waardering.

De Mathildeprijs wordt beschik-
baar gesteld door de Histori-
sche stichting Oostbroek en de 
Gemeente De Bilt.

Dit jaar was het thema “jonge 
mantelzorgers” Het ging hierbij 
om jonge mensen die onbe-
taald een groot deel van de 
zorg voor een langdurig of 
chronisch zieke op zich nemen.

De genomineerden waren dit 
jaar: Pascal Bonhoff, Bibiana 
van der Heiden, mevrouw  
M. Daas en Daphne Gielen. 
De Mathilde prijs ging naar 
Bibiana. Wijkraad “De Leijen” 
feliciteert haar van harte.

Pascal was de jongste genomi-
neerde (10 jaar) en woont in 
onze wijk. Bij zijn geboorte liep 
zijn moeder een dwarslaesie op 
en raakte daardoor vanaf de 
borst tot en met de benen  
verlamd. Pascal groeit dus op 
met een helaas gehandicapte 
moeder en draagt, sinds hij kan 
lopen, een behoorlijk steentje 
bij in de hulp die zijn moeder 
nodig heeft. Dit doet hij overi-
gens vanzelfsprekend en met 
veel plezier. Ga er maar aan 
staan als kind. Zijn ouders zijn 
daarom heel trots op hem en 
zorgen ervoor dat hij ook 
gewoon kind kan zijn.

Chapeau voor Pascal en alle 
anderen die zich vrijwillig  
inzetten voor hun naasten en 
medemensen.

Ik ben benieuwd wat het thema 
volgend jaar is.

De Razende Reporter

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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In augustus 2017 is de werkgroep Veilig Fietsen 
Jan Steenlaan van start gegaan. De werkgroep 
heeft de volgende doelstellingen geformuleerd:
1. Het realiseren van een fietsroute vanaf de Soest-

dijkseweg naar de scholen en sportclubs aan het 
eind van de Jan Steenlaan, die voldoet aan de 
vijf criteria voor een goed fietsnetwerk zoals 
geformuleerd in het GVVP (samenhang, direct-
heid, aantrekkelijkheid, veiligheid en comfort)

2. Een voor de lange termijn (circa 2030) goede 
ontsluiting van de wijk De Leijen voor alle 
soorten verkeer.

Meer achtergrondinformatie over de werkgroep 
is te vinden op:
https://debilt.nl/bouwen-en-wonen/projecten/
veilig-fietsen-jan-steenlaan/

Om tot een aantal passende oplossingsvarianten 
te komen zijn er lopende het proces twee onaf-
hankelijke verkeersadviesbureaus ingeschakeld: 
Sweco en BVA Verkeersadviezen. Op basis van 
door SWECO uitgevoerde tellingen van auto- en 

fietsverkeer op elk moment van de dag en de 
wens om te komen tot een veilige fietsroute 
heeft BVA vervolgens diverse varianten uitge-
werkt. In de uitwerking per variant is inzichtelijk 
gemaakt welke aanpassingen nodig zijn in de 
Jan Steenlaan zelf, alsmede (afhankelijk van de 
variant) benodigde aanpassingen in omringende 
straten, met daarbij genoemd de bijbehorende 
positieve en negatieve effecten voor de  
verkeersafwikkeling in de directe en nabije 
omgeving. Niet geheel onbelangrijk is er  
ook per variant een doorrekening gemaakt  
van de te verwachten kosten.

In afstemming met de gemeente heeft de werk-
groep een startnotitie uitgewerkt voor besluit-
vorming in de gemeenteraad. Hierin worden drie 
opties gepresenteerd als mogelijke oplossings-
richtingen:
1. Opknippen. De eerste is het opsplitsen van de 

wijk De Leijen in twee delen met elk hun 
eigen ontsluitingsweg. Voor het zuidelijke deel 
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van De Leijen wordt die ontsluiting de tunnel 
Leijensweg; voor het noordelijke deel de 
rotonde Jan Steenlaan/Soestdijkseweg-Noord. 
De verkeersintensiteit door De Leijen en over 
de Jan Steenlaan neemt door deze knip af. 
Daardoor is het mogelijk hiervan een fiets-
straat te maken, terwijl auto's er in twee  
richtingen rijden.

2. Vrijliggend fietspad. In dit scenario gaat de Jan 
Steenlaan fungeren als wijkontsluitingsweg en 
wordt er in twee richtingen gereden.  
Voor deze variant moeten wel monumentale 
bomen worden gekapt en particuliere  
gronden worden aangekocht.

3. Eenrichtingsweg. Tenslotte ligt ook de optie 
op tafel om de Jan Steenlaan in een eenrich-
tingsweg te veranderen. Omdat de verkeersin-
tensiteit lager wordt, is het dan mogelijk dat 
de Jan Steenlaan een fietsstraat wordt.

Het is helaas niet gelukt om als werkgroep een 
gezamenlijk standpunt in te nemen ten aanzien 
van de verschillende oplossingsrichtingen en zo 
een eenduidig advies te geven aan de 
gemeente. Daarvoor lagen de meningen en 
belangen te ver uiteen.
De notitie omvat daarom de standpunten van elke 
deelnemende partij aan de werkgroep. Van de acht 
partijen geven zes partijen, waaronder Wijkraad  
De Leijen, de voorkeur aan optie twee, het vrij lig-
gende fietspad. Twee partijen kiezen voor optie 
drie, de Jan Steenlaan als eenrichtingsstraat.

Voor Wijkraad de Leijen staat voorop dat er 
bovenal een veilige verkeerssituatie moet worden 
gecreëerd op de Jan Steenlaan. Vanwege de ver-
wachting dat de verkeersintensiteit alleen maar zal 
toenemen, zal een fietsstraat waar de auto te gast 
is (in één richting, maar zeker in twee richtingen), 
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alleen maar schijnveiligheid bieden. De enige  
veilige optie is dan een vrij liggend fietspad. 
Daarnaast zal de Jan Steenlaan (gedeelte tussen 
Rembrandtlaan en rotonde Spoorlaan) aange-
wezen moeten worden als gebiedsontsluitings-
weg, zodat verkeer van en naar De Leijen de 
wijk in twee richtingen in kan rijden en kan  
verlaten. Aanbevolen verkeerscirculatie:

 � Jan Steenlaan: twee richtingen autoverkeer 
(inrichten als 30km zone vanaf de scholen t/m 
Rembrandtlaan, met snelheidsbeperkende 
maatregelen) en vrijliggend fietspad voor 
twee richtingen fietsverkeer.

 � Jan van Eijcklaan: twee richtingen autoverkeer
 � Rembrandtlaan: inrichten als 30km zone met 

snelheidsbeperkende maatregelen
 � Heidepark, Rubenslaan en Rembrandtlaan: 

éénrichtingsverkeer richting noord-zuid.

Omdat bovengenoemde oplossing tijd en geld 
zal kosten en er tot die tijd ook een zo veilig 
mogelijke situatie gecreëerd moet worden op 
de Jan Steenlaan, stelt De Wijkraad voor om de 
Jan Steenlaan in de tussentijd in te richten als 
éénrichtingsstraat. Waarbij de verkeerscirculatie 
als volgt vorm wordt gegeven:

 � Jan Steenlaan: éénrichting autoverkeer (inrich-
ten als 30km zone vanaf de scholen tot de  
Rembrandtlaan, met snelheidsbeperkende 
maatregelen) en in twee richtingen fietsverkeer

 � Jan Steenlaan is wel gebiedsontsluitingsweg 
(tussen Rembrandtlaan en rotonde Spoorlaan).

 � Jan van Eijcklaan: twee richtingen autoverkeer 
(ter voorkoming sluipverkeer door de Jan 
Gossaertlaan en Joos van Clevelaan)

 � Rembrandtlaan: inrichten als 30km zone, met 
snelheidsbeperkende maatregelen

 � Heidepark, Rubenslaan en Rembrandtlaan: 
éénrichtingsverkeer richting noord-zuid.

Een knip in de wijk leggen is voor ons absoluut 
onbespreekbaar en schiet zijn doel ver voorbij. 
De Wijkraad is van mening dat een hele wijk niet 
de dupe mag worden van het feit dat de 

rotonde aan de noordzijde van het station op 
een dusdanige manier is ingericht dat verkeer 
van buiten de wijken Bilthoven Noord en  
De Leijen zich genoodzaakt voelt om sluiproutes 
te nemen door deze wijken. In plaats van een 
hele wijk op slot te gooien, heeft De Wijkraad in 
de startnotitie dan ook de dringende oproep 
aan de gemeente gedaan om de verkeers-
situatie bij het station grondig onder de loep  
te nemen en herinrichting te overwegen.

Het is nu aan de gemeenteraad om tot een wel-
overwogen besluit te komen welke variant het 
meest aansluit op de gestelde doelstellingen en de 
belangen van zowel de direct omwonenden als-
mede eenieder die de effecten van de uiteindelijke 
inrichting van de Jan Steenlaan zal ondervinden. 
Voor Wijkraad de Leijen zijn beide doelstellingen 
van even groot belang en is zij daarom van 
mening dat een vrijliggend fietspad het meest 
optimale evenwicht biedt.

Zoals ook op de informatieavond van 9 april naar 
voren is gekomen, is besluitvorming door de 
gemeenteraad op basis van de startnotitie met 
name afhankelijk van het moment waarop het 
nieuwe college is gevormd. De globale concept-
planning die op de bewuste avond door de 
gemeente is gepresenteerd houdt hier dan ook 
rekening mee. Vooralsnog staat de behandeling 
van de startnotitie op de agenda voor de raads-
vergadering van september 2018. Er zullen dan 
besluiten genomen kunnen worden over de 
oplossingsrichting die dan verder uitgewerkt zal 
moeten worden. Ook kunnen er besluiten geno-
men worden over zaken die op korte termijn door-
gevoerd moeten worden, zoals vermindering van 
de verkeersoverlast in de straten ten westen van 
de Jan van Eijcklaan en achter De Bremhorst.
 
Of de gemeente er inderdaad in slaagt om deze 
planning waar te maken, is bij de eerstvolgende
bewonersavond voor De Leijen op 29 oktober 
mogelijk duidelijk.
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De vakanties staan weer voor de deur. Zorg 
ervoor dat u woninginbrekers geen kans geeft 
om toe te slaan als u van huis bent. Met voor-
zorgsmaatregelen is de kans op woninginbraak 
fors te verminderen. Een woning die voldoet aan 
het Veilig Wonen Politiekeurmerk , heeft 95% 
minder risico op inbraak. Daarom willen de 
gemeente en de politie u er op wijzen wat u zelf 
kunt doen:

 � Zorg ervoor dat uw woning een bewoonde 
indruk maakt. 

 � Zorg dat de post uit de brievenbus gehaald 
wordt (of laat uw post door TNT post bewaren) 

 � Laat het gras maaien door de buren 
 � Laat het licht aan en uit gaan door gebruik te 

maken van een tijdschakelaar 
 � Vertel uw buren wanneer u weg gaat en 

terugkomt. Laat ze eventueel hun (tweede) 
auto parkeren op uw oprit 

 � Zet geen waardevolle spullen in het zicht. LCD 
-en plasmaschermen zijn gewilde objecten, 
evenals laptops die voor het grijpen liggen 

 � Zorg voor goede sloten. 
 � Berg sleutels van raam- en deursloten goed 

op. Berg reservesleutels op of leg ze in een 
kluis en doe er geen label aan 

 � Laat nooit sleutels aan de binnenzijde van het 
slot zitten. 

 � Deuren, ook achterdeuren, kunt u verlichten 
door plaatsing van een buitenlamp die rea-
geert op beweging of door een lamp met een 
schemerschakelaar 

 � Berg ladder, tuinmeubilair en kliko’s altijd op 
en laat geen (tuin) gereedschap rondom uw 
woning liggen 

 � Registreer uw waardevolle spullen: graveer 
waardevolle spullen met postcode/huisnum-
mer, maak foto’s van sieraden en noteer serie-
nummers van elektronica waardoor de politie 
ze sneller bij u terug kan brengen 

 � Spreek niet in op het antwoordapparaat dat u 
weg bent 

 � Zet niet op social media zoals Facebook of 
Twitter dat u op vakantie gaat

 � Inbrekers kunnen ook hun slag kunnen slaan 
op uw vakantieadres. Dus wees altijd alert en 
tref ook de nodige voorzorgmaatregelen op 
uw vakantieadres.

 � Als buurtbewoners kunt u voor elkaar een 
oogje in het zeil houden bij afwezigheid. 

Ziet u iets verdachts,  
bel de politie via 112!

HERHALING:

OPMERKING
Noteer alvast in uw agenda's:

Maandag 29 oktober 2018
Bewonersavond
Locatie: "De Bremhorst"
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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

 

Jalyk Boek

Hans Memlinglaan 87

3723 WJ Bilthoven Tel.: 06- 51 61 81 41

 

Gerda Hoekstra

Pieter Breugellaan 12

3723 PB Bilthoven Tel.: 06 14 66 93 93

 

Verkeer Martin van der Grift

Div. klankbordgroepen 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

Verhuisservice de Bilt 

Verhuizen?
Dan is VERHUISSERVICE  
DE BILT de partner voor al uw 
verhuiswerk! 
Wij zetten graag een stapje 
extra voor u bij het ontruimen, 

tijdens het transport, bij het 
verhuizen en denken met u 
mee over de opslag.

Voor meer informatie:
Mobiel 06 43 20 16 07
info@verhuisservicedebilt.nl
www.verhuisservicedebilt.nl

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



Overweg Leyenseweg in 2018

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


