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Namens de redactie

Soms zou je willen dat je in de
toekomst kon kijken. Op het
moment dat ik dit schrijf zitten
we nog volop in de 1,5m
economie. Ik zou de deur bijna
niet uit mogen. Maar ik kom

OPMERKING
Noteer alvast in
uw agenda's:

Maandag 26 oktober
2020
Bewonersavond
Locatie: "De Bremhorst"

toch af en toe buiten. Het is
momenteel schitterend weer en
ik moet toch mijn boodschappen doen. En ik woon heel
dicht bij ons Leijense bos. Dus
ook daar kom ik ook regelmatig.
Maar ja. Hoe zal het over een
maand zijn? En hoe over twee of
drie maanden als velen van ons
met vakantie zouden willen
gaan. Misschien al afspraken
hebben gemaakt of al geboekt
hebben. Als ik op dit moment
naar buiten kijk bedenk ik dat
een jaartje de vakantie overslaan ook zijn voordelen heeft.
Er zijn hier in de omgeving nog
zoveel gelegenheden waar ik

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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nog nooit geweest ben en die ik
eigenlijk wel een keer wil
bezoeken. Musea waar ik nog
nooit geweest ben, ik heb de
panda’s in Rhenen ook nog
nooit gezien.
Van mij zult u echter geen
verslagen meer lezen over wat
ik deze zomer meemaak.
In verband met persoonlijke
omstandigheden stop ik met
mijn werkzaamheden voor de
wijkraad en ook de samenstelling van de Leijdraad laat ik aan
een ander over. Ik zou het heel
plezierig vinden als er onder u,
lezers van deze uitgave, iemand
is die denkt: “Hé, dat lijkt me wel
wat”. Reageert u dan via op
www.wijkraaddeleijen.nl of
belt u naar de voorzitter of
secretaris van de wijkraad.
Ik hoop dat u, ondanks alle
corona-belemmeringen, een
plezierige ontspannende zomerperiode beleeft en dat ik u op
de bewonersavond in oktober
mag ontmoeten.
Frits Huisman

Voorwoord (van de voorzitter)
Terwijl ik dit schrijf, heeft
Minister-president Rutte net
weer een persconferentie
gegeven, het is woensdag
6 mei. De basisscholen mogen
weer open, middelbaar onderwijs volgt. Contactberoepen
mogen ook weer, eindelijk
weer naar de kapper!
Na de vorige persconferentie
van april heb ik aan de directie
van HNL en WP en aan de heer
Smit van de Plus gevraagd om
gezamenlijk na te denken hoe
met de nieuwe vrijheid voor
de scholieren om te gaan.
De hygiëne maatregelen bij de
Plus zullen vanaf juni zeker
niet stoppen. We zien zeker nu
niet graag weer grote groepen
scholieren die richting de Plus
gaan. En zich wellicht niets
aantrekken van de maat
regelen, het blijven immers
pubers. De directeuren van
beide scholen hebben meteen
gereageerd: ze nemen dit ook
mee in hun plannen voor na
de sluitingsperiode. Wellicht
mogen de leerlingen de Plus
niet binnen en houden zij zich
daar aan. We wachten het af.
Bent u gezond door deze
periode heen gekomen?
Thuiswerken, kinderen
lesgeven of bezighouden,
zorgen voor elkaar: het vraagt
veel van ons allemaal.
Het is dan ook wat onwerkelijk
om te bedenken hoe het over
een paar maanden zal gaan.
Hoe we dan met elkaar

omgaan, elkaar ontmoeten.
Op dit moment kan ik mij een
nieuwe realiteit nog niet goed
voorstellen. Maar laten we
hopen dat er toch een moment
komt dat we opgelucht adem
kunnen halen en weer ‘normaal’
kunnen leven. Hoe dat normaal
er ook uit zal komen te zien!

vind ik het moment daar om
afscheid te nemen. Het waren
soms pittige maar altijd
interessante jaren, met veel
overleggen met wethouders,
ambtenaren, politie, jongerenwerkers, SSW, scholen. Ik heb
veel gesprekpartners zien
komen en gaan en met

In ieder geval hoop ik dat u
aanwezig zult zijn op maandag
26 oktober, bij onze bewonersavond. We hopen dat we u dan
wat meer kunnen vertellen over
het speeltuinenbeleidsplan van
de gemeente, dat ook voor
onze wijk gevolgen zal hebben.
De gemeente begrijpt gelukkig
steeds beter dat burger
participatie heel belangrijk is:
wij willen zelf meedenken en
meebeslissen over onze wijk.

iedereen was er goed te overleggen…nou ja, bijna iedereen.
Zeker in de beginjaren hebben
we ons bestaansrecht en het
belang van de wijk wel eens
moeten bevechten.

En dan: na 20 jaar bestuurslid te
zijn geweest van de Wijkraad
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Verderop leest u een oproep
voor nieuwe teamleden, want
ik ben niet de enige die stopt!
Ik hoop dat er aanmeldingen
komen, want De Leijen verdient
een actieve wijkraad.

Hetty Loeb
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Bericht van de politie
CAS EN RALPH, WIJKAGENTEN.
Dag lezers van de Leijdraad.
Hierna een zeer korte introductie. Cas Mourik en Ralph
Zwikker, wijkagenten in
De Leijen (en omstreken).
Wij zijn voor de bewoners van
De Leijen namens de politie
het eerste aanspreekpunt als
het gaat om openbare orde en
criminaliteit in de wijk.
Daarnaast onderhouden wij
contact met de gemeente,
welzijnsorganisaties, winkeliers
en buurt - en bewoners
organisaties. Wij zijn, ook in
deze “Coronatijd” bereikbaar
via 0900-8844 of politie.nl.
DE LEIJEN
We vallen met de deur in huis,
u woont in een mooie en
veilige wijk. Wij hebben de
cijfers vanaf 2017 naast elkaar
gelegd. Deze cijfers zijn stabiel
en wat ons betreft geven ze
een veilig beeld. Dat betekent
niet dat er helemaal niets
gebeurt in De Leijen. Vanaf
2017 zijn er ieder jaar ongeveer
7 woninginbraken en 5 diefstallen uit auto’s te betreuren.
Wij vinden dat als wijkagenten
niet veel, maar wanneer je het
slachtoffer bent betekent dit
weinig. Wij grijpen dit stukje
daarom direct aan om uw hulp
te vragen. Meldt u aan bij de
WhatsApp buurtpreventie in
uw wijk. U bent namelijk vaker
in en rond uw huis dan de
politie. U kunt als oplettende
bewoner van De Leijen, gewa6

pend met een smartphone, het
heel onaantrekkelijk maken
voor inbrekers en andere criminelen. Dit doet u door situaties
die u verdacht vindt bij de
politie te melden via 112 en
daarna in uw buurtapp, zodat
de politie en mogelijk de buurt
kunnen acteren. Om dit te
kunnen bereiken is het belangrijk om te weten hoe u
verdacht gedrag herkent.
Wij hebben hier de afgelopen
jaren veel presentaties over
gegeven en meegemaakt en
hebben de kernpunten
daarvan aan het eind van dit
artikel voor u samengevat.
LEEFBAARHEID
Voor ons zijn diefstallen een
belangrijke criminaliteits
indicator, maar het zegt niet
veel over leefbaarheid.
Verkeer, overlast en burenruzies
zijn daarin voor óns een
belangrijke graadmeter. Als het
om verkeer gaat, zien wij het
volgende beeld: In De Leijen
vinden vanaf 2017 gemiddeld
acht aanrijdingen plaats. Bij vier
daarvan is gemiddeld letsel
ontstaan, het letsel was nooit
ernstig. Wij hebben alle aanrijdingen tot in detail bekeken.
En kwamen tot de conclusie dat
snelheid nooit de oorzaak was
voor deze ongevallen.
Het waren kop – staart aanrijdingen, eenzijdige ongevallen
of voorrangsituaties waarbij de
aanrijdingen ontstonden.
We waren bijna verbaasd deze
lage cijfers terug te lezen,
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omdat wij in ons dagelijks werk
heel veel verkeersmeldingen
krijgen. Vaak gaat dit om het
niet naleven van de snelheid,
bijvoorbeeld bij 30 kilometer
zones. Wij geloven absoluut dat
dit gebeurt, maar de gevolgen
zijn eerder irritaties bij onze
melders dan ongevallen.
CORONA
De irritaties bij verkeers
melders brengt ons bij de
burenruzies en overlast in
De Leijen. Wij zien de
meldingen over overlast en
ruzies tussen buren behoorlijk
toenemen. Sinds de maatregelen tegen het Coronavirus
zijn deze meldingen verdubbeld in De Leijen. Dit is
verklaarbaar. Mensen zitten
meer op elkaars lip (op
1.5 meter afstand) en veel
vaker thuis. Het zijn daarnaast
vreemde tijden, dus iedereen
is vatbaarder voor irritaties.
Zoals gezegd kunnen we het
goed verklaren, maar het is
moeilijk om mensen hierbij te
helpen. Als u met frustraties
loopt of ruzie hebt met uw
buren kunnen wij u natuurlijk
wél adviseren en mogelijk
doorverwijzen. Schroom dus
niet om hierover contact met
ons op te nemen.
Tot slot nog de beloofde kernpunten voor het herkennen van
verdacht gedrag. Meldt u
vooral aan bij de WhatsApp
buurtpreventie groep in uw
deel van de wijk!

Bericht van de politie
Verdacht gedrag is:
Gedrag afwijkend van de norm
in uw wijk
 Vreemde loop- en rijroutes
 Doelloos rondhangen
 Vreemde attributen bij zich
hebbend
 Niet verklaarbaar aanwezig
in een omgeving (drugs
gebruiker in villawijk)
 Afwijkende kleding (bv. handschoenen/muts bij warm weer)

BIJ VERDACHT
GEDRAG, BEL 112!

Wanneer u verdacht gedrag ziet:
Bel 112. Wanneer u twijfelt,
is er niets op tegen om zelf
contact te leggen met de
persoon in kwestie.
Tips hierbij zijn:
Correct contact maken met
betreffend persoon (vriendelijk en behulpzaam)
 Vragen stellen over zijn
aanwezigheid (ik zie dat u op
zoek bent, misschien kan ik u
helpen?)
 Combinatie van gedrag en
antwoorden kan een indicatie zijn om 112 te bellen


Bij doorgeven 112 melding
wordt de volgende informatie
gevraagd:
 Waar
 Wie (geslacht, leeftijd,
uiterlijk, kleding, bijzondere
kenmerken)
 Kenteken!
 Eventuele vluchtrichting
Belangrijkste tip, bel eerst 112,
ga dan pas appen. Meer
adviezen rond appgroepen
voor buurtpreventie zijn terug
te vinden op: https://wabp.nl

Help mee aan de leefbaarheid in De Leijen
De komende tijd verlaten
enkele leden van het eerste
uur de Wijkraad, zoals de voorzitter, de penningmeester en
de redacteur. Daarom zoeken
we nieuwe leden voor de Wijkraad! Mensen, die de oren en
ogen van hun stukje wijk
willen zijn. En met elkaar
willen zorgen voor een goede
leefbaarheid in De Leijen.
Het is niet alleen leuk om iets
voor je wijk te doen, het is ook
belangrijk. De Wijkraad is een
soort ‘waakhond’ voor de
plannen die de gemeente
ontwikkelt voor De Leijen.
Daar moeten we alert op zijn, in
gesprek gaan met wethouders

en ambtenaren en zorgen dat
de plannen die bedacht
worden passen in onze groene,
rustige woonwijk.
In de afgelopen 20 jaar heeft de
Wijkraad haar nut bewezen en
is een serieuze gesprekspartner
voor de gemeente. Er wordt
naar ons geluisterd en als er
een plan op stapel staat,
worden wij vaak uitgenodigd
om eens te sparren.
Ook met de politie en SSW zijn
goede contacten en regelmatig
gesprekken.
De wijk is gebaat bij een
goede Wijkraad. Er blijven veel
grote onderwerpen spelen,
zoals verkeersveiligheid (zeker
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bij de Berlagelaan), bouwplannen zoals naast het fietstunneltje en op de kop van de
Rembrandtlaan (dat raakt óók
onze wijk), gasvrij wonen,
openbaar groen, snoeproute,
speelplaatsen, openbaar
vervoer, het Leijense bos (een
deel is nog steeds in bezit van
de gemeente)….en zo kan ik
nog wel even doorgaan.
Ben u geïnteresseerd? Neem
dan contact op met Gerda
Hoekstra, onze secretaris. Kom
een keer bij een teamvergadering (1 x in de zes weken) of we
spreken op een ander moment
af om u meer te vertellen. Mail
naar info@wijkraaddeleijen.nl
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Corona en de PLUS
“Alweer Corona” zult u zeggen. Zeker, maar dit
keer gaat het niet over het virus zelf maar over de
ervaringen van de winkelmedewerkers van onze
PLUS met betrekking tot het nemen van veiligheidsmaatregelen voor de klanten en henzelf.
Ik sprak met 2 jonge mensen. Beide mede
werkers van de vulploeg en 15 jaar jong.
Britt Alonso en Yarno de Heer.
Britt werkt nog maar kort bij de PLUS en het was
dus wel even wennen met alle extra regels.
Het was in het begin lastig om de anderhalve
meter afstand te houden en te bewaken en de
andere strikte regels goed op te volgen.
Tegelijkertijd moest zij het werk goed leren.
Vooral als Britt druk is met het vakken vullen en er
allerlei mensen achter haar langs lopen en dicht
bij haar een product willen pakken is het moeilijk
en goed opletten. Ze vindt het ook lastig de
mensen te waarschuwen om de afstand in de
gaten te houden. Nu gaat dit haar steeds beter af.
Ook de klanten moesten natuurlijk heel erg
wennen. Maar iedereen doet zijn best.
Wat Britt heel bijzonder vond was dat een
oudere dame de beperkingen niet nodig vond.
Zo zei zij: “iedereen moet het toch een keer
krijgen”. Uiteindelijk hield deze dame zich toch
wel aan de regels.
Wat Britt ook opvalt, is dat de klanten in deze tijd
vaker iets vriendelijks zeggen of een complimentje maken. En dat ervaart ook Yarno.
In het begin hadden veel mensen wel moeite te
accepteren dat het boodschappen doen minder
snel gaat en dat er rekening moet worden
gehouden met andere klanten.
Yarno is zelf nu redelijk gewend aan de situatie.
De sfeer is goed en iedereen helpt elkaar. Het
blijft echter lastig, want, zo zegt hij: “je hebt geen
ogen in je rug en je kunt dus niet alles zien. De
klanten moeten zelf ook opletten en rekening
houden met ons.” Ook Yarno vindt het lastig de
klanten er op te wijzen als er iets niet goed gaat.
8

Maar de klanten zijn meestal heel begripvol en
houden vaker een praatje of geven complimentjes en dat doet goed.
Onderling moeten de medewerkers zich ook
zo goed mogelijk aan de regels houden en dat is
soms moeilijk. Eenmaal uitgewerkt is het flink
handen wassen en thuis douchen en schone
kleren aan. Het thuisfront van deze jonge
mensen is niet bang dat de Corona mee naar
huis komt, al zeggen ze wel steeds extra voorzichtig te zijn.
Ton van der Kris, chef afdeling slagerij, vertelt
het volgende:
Toen bekend werd dat er in Nederland een
Corona uitbraak was en er strenge regels
kwamen brak er onder de klanten paniek uit.
Er werd massaal gehamsterd. Een deel van de
schappen raakte vlug leeg. Dat was voor het
personeel snel schakelen en hard werken om de
producten aan te vullen. Voor mijzelf als slager
betekende dit dat ik snel moest zorgen dat er
voldoende grondstoffen in huis waren, planningen aanpassen en de werkomgeving zo veilig
mogelijk maken voor ons en de klanten.
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Corona en de PLUS
De eerste dagen was er een soort chaos, mensen
moesten wennen aan de nieuwe situatie en de
nieuwe manier van boodschappen doen. Er kwam
veel lof en complimenten voor onze inzet. Nu, een
aantal weken verder, is iedereen gewend en
hebben wij hier bij de PLUS een veilige en prettige
werksfeer gecreëerd voor onszelf en de klanten.

dering van de voorraad in de winkel. De klanten
begonnen massaal te hamsteren. De omzet was
in 3 dagen net zo groot als tijdens de dagen voor
kerst. En natuurlijk werd ook hier grootscheeps,
jawel, toiletpapier ingeslagen. De voorraad was
weer redelijk snel op peil, maar de aanvoer van
toiletpapier was nog weken van slag.

Het is nog steeds heel druk, deels door de sluiting
van de horeca en deels doordat veel mensen
thuis zijn en thuis werken. Daardoor wordt er
meer geconsumeerd en gaat men de meest
uiteenlopende gerechten maken. De mensen
worden steeds creatiever met eten bereiden.

Er werden vele overuren gemaakt om alle
beschermende maatregelen te treffen.
Daarbij, en dat moet gezegd worden, kreeg
de PLUS geweldige ondersteuning van de PLUS
Retail. Deze zorgde onder andere voor de snelle
aanvoer van de benodigde materialen.
Een groot compliment voor hen en voor alle
PLUS medewerkers.

Niemand weet hoe lang dit gaat duren.
We moeten er samen het beste van maken en
zo hygiënisch mogelijk ons werk blijven doen.
We hopen op betere tijden.
En tot slot een reactie van de bedrijfsleider
Roel de Vos
Toen de beperkende en voorzorgsmaatregelen
van kracht werden ontstond er een grote plun-

Ik denk dat wij als bewoners van de wijk trots óp
en blij mét onze PLUS mogen zijn.
De razende reporter.

Gebiedsmakelaar Harry van Dijk
In oktober 2019 ben ik
begonnen als gebiedsmakelaar
voor het gebied Bilthoven. Dit
doe ik samen met mijn collega
Maarten Linssen.
Mijn aandachtsgebied is
globaal Bilthoven Zuid-West,
het gebied tussen de Jan Steenlaan, Soestdijkseweg Zuid en
de Groenekanseweg.
Als gebiedsmakelaar fungeer ik collega’s en bestuurders, orgaals aanspreekpunt voor bewonisaties en instellingen in de
ners en bewonersverenigingen, wijken. Daarbij focus ik mij op
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initiatieven, projecten, issues en
ideeën die impact hebben op
uw leefomgeving.
Tijdens de bewonersbijeenkomst zal ik mij verder voorstellen en hoop ik u te mogen
begroeten en te horen welke
initiatieven u heeft, en welke
thema’s in uw wijk spelen.
Met vriendelijk groet,
Harry van Dijk
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Speelplekken Bongerdbuurt
VERNIEUWINGSPROJECT SPEEL- EN
ONTMOETINGSPLEKKEN BONGERDBUURT
Al anderhalf jaar wordt er gewerkt aan de
vernieuwing van twee speel- en ontmoetingsplekken aan de Perenlaan, de Bongerdlaan en
het Hendrick de Keyserkwartier. De projectgroep,
bestaande uit vijftien actieve buurtbewoners,
verwacht dat de plannen in september voor een
belangrijk deel zijn gerealiseerd.

DE WEG NAAR DE VERNIEUWING
Afgelopen anderhalf jaar hebben veel buurt
bewoners meegedacht over de vernieuwing van
de speel- en ontmoetingsplekken voor jong én
oud. Het ontwerp - met o.a. speelheuvel,
glijbanen, duikelrekken, speelveld, groen, stapstammen, tipi’s, struinpaadjes, zitkeien en bankjes
- is klaar. Een deel van de plannen is zelfs al
uitgevoerd. Zo staat er in het parkje tussen de
Bongerdlaan en het Hendrick de Keyserkwartier
sinds eind vorig jaar een groot klimrek dat
gedoneerd is door de gemeente. Ook zijn
de hekken verplaatst, waardoor het omringende
groen bij de speelplaats is betrokken.
10

PAREL IN DE LEIJEN
Het is fantastisch om te zien dat buurtbewoners
elkaar nu al beter hebben leren kennen. Er wordt
al veel meer gespeeld in het Bongerdpark, ook
door kinderen uit andere delen van De Leijen.
Vriendschappen worden gesloten tussen
kinderen onderling en tussen volwassen bewoners. En dit is nog maar het begin. Initiatiefneemster Imke: “We kijken uit naar het moment
waarop de anderhalve meter samenleving
voorbij is en we elkaar echt kunnen ontmoeten
op deze twee nieuwe ontmoetingsplekken.”
SAMENWERKING EN FINANCIERING
De projectgroep werkt goed samen met
gemeente De Bilt. De gemeente heeft voor eigen
rekening het klimtoestel neergezet en de hekken
laten verplaatsen. Ook staat de gemeente garant
voor de helft van de financiering die nodig is
voor de verdere vernieuwing. De wijkraad
De Leijen ondersteunt het project financieel en
organisatorisch. Daarnaast staat de buurt voor
de uitdaging om een flink bedrag bij elkaar te
krijgen. De actieve bewonersgroep benadert
fondsen en sponsors. Er worden buurtacties
opgezet, zoals een coronaproof sponsorloop
voor de kinderen en een Facebookpagina
‘WIJ kopen voor de wijk’ waarop diensten en
producten van buurtbewoners worden
aangeboden. In de eerste helft van mei vond al
een deur-aan-deur actie plaats voor het vragen
van een bijdrage aan buurtbewoners.
HELP JIJ OOK MEE?
Word jij ook enthousiast? Ben jij al een bezoeker
van de speekplek? Wil je de buurt steunen?
De projectgroep is dolblij met alle bijdragen.
Ook buurtgenoten met een eigen bedrijf, zoals
zzp-ers, worden van harte aangemoedigd om
contact op te nemen. De projectgroep is
bereikbaar op onderstaand emailadres.
CONTACT
speelplekbongerdbuurt@gmail.com
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Kees Boekelaan…een niet zo veilig fietspad
Zeker tijdens de drukke schooltijden is de Kees Boekelaan een
fietspad waar je niet rijdt met
een lekker veilig gevoel.
Dat komt natuurlijk door de
vele fietsers die beide kanten
op rijden, maar zeker ook door
de scooterrijders die, met
gevaar voor eigen en ons leven,
zich slingerend langs de fietsers
wringen. We hebben al regelmatig verhalen gehoord van
bijna-ongelukken: een kind dat
komt te vallen, maar toch weer
opstaat. Als ouder ben je blij

dat je dan weer veilig thuis
bent. Maar: zodra u van de
eerste schrik bekomen bent,
maak er dan toch een melding
van bij de politie. Nu is de
indruk dat de Kees Boekelaan
een veilig fietspad is, omdat
er geen meldingen zijn. En dat
is niet terecht.
Daarnaast zijn er plannen om
dit fietspad mogelijk onderdeel te laten maken van de
snelfietsroute tussen
Amersfoort en Utrecht. En het

fietspad zal nog drukker worden
nu de voormalige Oranje
Nassauschool sluit en alle leerlingen naar Maartensdijk
moeten. Daarom is het melden
van onveilige situaties zeer
belangrijk. Je kunt melden via
politie.nl. En denk niet “de politie
doet er toch niets mee”, onze
wijkagent is zeer alert op dit
soort meldingen uit De Leijen.
Dit geldt overigens ook voor alle
andere meldingen die worden
gedaan, ook overlast en andere
gevaarlijke situaties.

De Wijkraad en Social Media
De wijkraad heeft al ruim een jaar een facebookpagina (https://www.facebook.com/WijkraadDe-Leijen-730707877302999). Op deze pagina
staan allerlei berichten die belangrijk zijn voor
onze wijk. Berichten van de gemeente, wijkpolitie, kranten, maar ook informatie over de
geschiedenis van de wijk of van de Wijkraad zelf.
Op de facebookpagina kan je ons laten weten
wat je van sommige onderwerpen vindt. Dat kan
openbaar via de opmerkingen bij een bericht,
maar ook privé met een chatbericht. We stellen
zulke reacties zeer op prijs, want dan krijgen we
meer inzicht in wat de bewoner van De Leijen
van zijn wijk vindt. Uitgangspunt is dat we ons
beschaafd blijven gedragen en de pagina niet
gebruiken voor scheldpartijen.
Bewoners kunnen ons er op wijzen dat er iets in
de wijk is gebeurd of gaat gebeuren. Bijvoorbeeld het opknappen van een speelveldje of het
groenonderhoud door de gemeente of verkeers-

onveilige situaties. Alles wat voor ons allemaal
van belang is geven we graag een podium.
Het afgelopen jaar hebben we op de facebookpagina berichten geplaatst over de voor
genomen woningbouw bij het fietstunneltje,
de aanpak van de snoeproute, de bestrijding van
de eikenprocessierups. Nu zijn berichten over
het coronavirus van belang. Maar ook voor leuke
onderwerpen zoals een optreden bij de
Bremhorst, de berenjacht, de geschiedenis van
De Leijen, een quiz hebben we plek.
Als je onze pagina nog niet volgt, dan hopen we
dat je dat gaat doen. Volg je ons al, dan kan je
je familie, vrienden, kennissen op deze pagina
wijzen. Communicatie is belangrijk voor ons allemaal, zeker in deze tijden van social distancing.
En natuurlijk heeft de Wijkraad ook nog haar
oude, vertrouwde website:
http://www.wijkraaddeleijen.nl
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Speelplek Lindelaan
Eén centrale plek om onze kinderen te laten
spelen en elkaar te ontmoeten in onze wijk
de Leijen. Met dit doel willen wij de speeltuin aan
de Lindelaan een heel nieuw gezicht geven en dé
nieuwe ontmoetingsplek voor de Leijen worden.
Wij zijn zes jonge gezinnen, allen wonend
rondom de speeltuin (die met het gele en rode
klimtoestel), en zijn nu zo’n anderhalf jaar bezig
dit plan te realiseren. Misschien heeft u een paar
maanden geleden een enquête van ons ingevuld,
of was u aanwezig op onze bewonersavond?
Met uw input hebben wij speeltoestellenbouwer
BOERplay in de arm genomen om een geheel
nieuw ontwerp te maken. Onze wensen voor een
duurzame, uitdagende speeltuin voor kinderen
van alle leeftijden hebben hierbij als belangrijkste uitgangspunt gediend.
Zo komt er een groot klimtoestel voor de oudere
kinderen, een zandtoestel, een vogelnestschommel, een klimheuvel met glijbaan voor
de kleintjes en diverse kleine speeltoestellen.
Alle paden worden toegankelijk voor rolstoelen
en kinderwagens. Ook een jeu de boules baan is
onderdeel van het ontwerp, zodat het daad
werkelijk een ontmoetingsplek voor jong en oud
kan worden. Naast dit alles komt er natuurlijk ook
mooie beplanting en hekjes voor de veiligheid.
De gemeente steunt ons plan van harte en heeft
al € 10.000 toegezegd. Maar dat is helaas niet
genoeg: in totaal verwachten wij zo’n € 95.000
nodig te hebben. Op dit moment zijn wij daarom
ook druk bezig met het werven van fondsen
voor een zo mooi mogelijke speeltuin. Maar ook
daarmee zijn wij er nog niet: we hebben uw hulp
nog hard nodig. Elke euro telt!
U kunt heel gemakkelijk een letterlijk steentje
bijdragen aan deze nieuwe ontmoetingsplek
door aan onze speciale inzamelactie te doneren
via www.speeltuinlindelaan.nl. Hier vindt u
12

ook meer informatie over de plannen.
U kunt natuurlijk ook een kijkje nemen op onze
Facebookpagina:
https://www.facebook.com/speeltuinlindelaan.
Kent u misschien bedrijven of heeft u zelf een
bedrijf dat ons kan helpen? Ook dan horen wij
graag van u! Wij zorgen voor een mooie vermelding van de bedrijfsnaam in de speeltuin en in
onze communicatie. We zoeken materiële én
financiële sponsoren. U kunt hiervoor contact met
ons opnemen via info@speeltuinlindelaan.nl.
Wij hopen van u te horen!
Speeltuincommissie de Lindelaan
José, Roël, Jelske, Jenny, Lies en Wolf

BEZOEK ONZE
WEBSITE EN BLIJF
OP DE HOOGTE:
SCAN DEZE
QR-CODE MET UW
TELEFOON!
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De afvalvrije schoolroute door De Leijen
MOTTO: AFVAL HOORT
IN DE AFVALBAK EN NIET
OP STRAAT
De snoeproute, de route door
de wijk die de scholieren fietsen
of lopen op weg van school naar
de supermarkt of huis, wordt al
jarenlang ontsierd door bergen
zwerfvuil. Er zijn diverse
pogingen ondernomen om dit
afval te verminderen, zowel
door de gemeente als door de
bewoners. De BIGA-groep wordt
ingezet om prullenbakken zo
vaak mogelijk te legen;
sommige bewoners zorgen op
hun dagelijkse wandelroute
ervoor dat het vuil wordt opgepakt en andere verzorgen het
speelplekje in hun buurt. Mooie
initiatieven, die de Wijkraad
koestert, maar het was nodig
om het probleem opnieuw en
groter op te pakken.
Eind 2018 gaf gemeente De Bilt
de Omgevingsdienst Regio
Utrecht (ODRU) de opdracht om
samen met gemeente, wijk
politie, de Kees Boekeschool,
Het Nieuwe Lyceum, de Plus en
de Wijkraad een nieuwe, structurele aanpak te bedenken en dit
samen uit te voeren met als doel
een schone omgeving en school.
Bij de aanpak is gebruik gemaakt
van ervaringen met deze problematiek elders in ons land en
(nieuwe) inzichten op het gebied
van gedragsverandering.
Er zijn vervolgens meerdere
acties uitgevoerd om de snoeproute aan te pakken. Met een

schouw is gekeken of de afvalbakken op de route op de
goede plek staan. Aanvullend
vroegen we ons af of ze schoon
waren, tijdig geleegd, gebruiksvriendelijk waren en opvielen.
Daar waar verbetering nodig
was, werd ingegrepen.
Er werden stickers geplakt op
de afvalbakken op school, op
de snoeproute en bij de Plus.
Op de sticker staat een afbeelding van leerlingen die het
voorbeeldgedrag laten zien,
namelijk afval hoort in de
afvalbak. In de winkel werden
reclameborden opgehangen
met dezelfde boodschap.
Op de snoeproute en op
aangrenzende ‘hangplekken’
werden speciale stoeptegels
geplaatst.

STRUCTUREEL AANDACHT
VOOR (ZWERF)AFVAL OP
DE SCHOLEN
Aan de scholen is geadviseerd
om structureel met (zwerf)afval
aan de slag te gaan in het onderwijs. Daarbij bleek dat de scholen
zelf al goed op weg waren met
projecten waarbij leerlingen
bijvoorbeeld uitgedaagd werden
om oplossingen te bedenken
De Leijdraad | juni 2020

voor het plastic probleem.
Daarnaast zijn beide scholen
bezig om op school het PMD (dit
is plastic, Metaal en Drinkpakken
afval) te gaan scheiden.
Op 20 september 2019 hebben
de MAVO-klassen van de Werkplaats samen met vertegenwoordigers van de Wijkraad
de snoeproute en de rest van
De Leijen opgeruimd, geïnspireerd door een gastcollege van
Peter Smith van het bedrijf
‘KLEAN’ voor 230 derdeklassers
van de MAVO, HAVO en VWO.
Dit alles in het kader van de
World Cleanup Day, de grootste
wereldwijde opruimactie van
het jaar. Een tiental volle vuilniszakken was het resultaat.
Daarna zag de route er iets
opgeruimder uit, zoals door
bewoners uit de buurt werd
geconstateerd.
Voor dit voorjaar stond er een
handhavingsactie op de planning, alsook in april op Het
Nieuwe Lyceum een gastcollege
gecombineerd met een opruimactie, tot de coronacrisis
toesloeg. De scholen zijn
gesloten en er ligt nu zichtbaar
minder zwerfvuil in de hele
omgeving. De acties op en met
de scholen werden stop gezet.
Maar het feit dat zwerfvuil en
leerlingen duidelijk verband
met elkaar houden, zoals de crisis
heeft bewezen, maakt dat zodra
de scholen weer beginnen
we het project voortvarend
moeten voortzetten.
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De Leijen en haar groen
Eerst was er woeste grond, bos, turf, weiden, een
paar verspreide boerderijen. Dit stuk grond in de
buurt van De Bilt werd aangeduid met de Leijen.
Zo werd een soort turf genoemd. In de 20ste
eeuw kwam dit gebied in de belangstelling van
bestuurders. In de jaren vijftig werd de woningnood groot vanwege de gevolgen van de
Tweede Wereldoorlog. Er werden plannen
gemaakt voor een nieuwe wijk. Rond 1965 ging
men van praten over tot actie. De gemeente
kocht een stuk grond van de erven familie
Boetzelaar voor bijna f. 3.000.000, - en twee van
de drie boerderijen werden aangekocht. Deze
werden uiteindelijk gesloopt. Eén boerderij bleef
overeind en staat nog steeds in de nieuwbouwbuurt De Leijen.
In de jaren zeventig werden grote stukken in
de Leijen bouwrijp gemaakt. Hiervoor werden
bomen gekapt. Dat een groot deel van het groen
gespaard werd was onder andere te danken aan
de actiegroep “Leijen in Last” en een paar groen
minnende raadslieden. Zo ontstond in een
aardig tempo een leuke nieuwbouwbuurt waar
de lanen omlijst werden door groen.
Een lommerrijke buurt. Groen in de wijk is erg
belangrijk voor een aangename woonomgeving.
Immers, groen zorgt dat harde geluiden op
straat worden verzacht, groen is goed voor de

TIPS

TIPS

TIPS

TIPS

TIPS

TIP 1: Heeft u wat te melden of heeft u kopij, laat het ons weten via een brief, telefoon
of homepage. Kijk op 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
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De Leijen en haar groen
luchtkwaliteit, groen zorgt ervoor dat vogels en
insecten in de wijk kunnen leven die de mens
helpen bij het bestrijden van allerlei plagen,
zoals de eikenprocessierups.
Na de aanleg van twee tunnels onder het spoor
veranderde het groene karakter van de buurt en
ook van een deel van De Bilt/Bilthoven.
Zie de video op youtube van Hermine Broggel:
Bilthoven verandert, deel 25 (https://www.
youtube.com/watch?v=IKyLK3Va9oY).
Het autoverkeer had er baat bij, evenals de NS,
maar de vraag is of dat ook voor de bewoners in
relatie tot het openbare groen geldt.
De laatste jaren is de afname van het groen
zichtbaar vergroot. Dat komt enerzijds door de
bewoners die groene hagen vervangen door
schuttingen en menen dat de openbare ruimte
privé-eigendom is waar men mee kan doen wat
men wil. Anderzijds is de gemeente daar debet
aan door haar strenge groenbeheer. Het groenstructuurplan 2014-2024 begint weliswaar met
“De Bilt is trots op haar groen en wil hier dan ook
zorgvuldig mee omgaan”, de afgelopen jaren is
door het rigide snoeibeleid veel groen in onze
buurt verdwenen. Bovendien wordt er gewerkt
met bladblazers op plaatsen waar dat in principe
helemaal niet nodig is, zoals in het bos. Veilig-

heid is belangrijk, maar ze moet niet te pas en te
onpas worden gebruikt om het snoeimes en
dergelijke te gebruiken. Het is niet allemaal
kommer en kwel wat het groenbeheer betreft.
Een paar voorbeelden van goede initiatieven. Als
eerste Operatie Steenbreek. Hiermee worden de
bewoners opgeroepen hun tuinen niet helemaal
vol te leggen met stenen, maar groen ook een
kans te geven. Behalve goed voor insecten
wordt hierdoor een goede afwatering bevorderd,
zodat er bij hevige regenval minder last is van
overstromingen. Als tweede het project van de
Snoeproute. Ook hier wordt aandacht besteed
aan het verbeteren van de omgeving door
middel van het zaaien van eenjarige bloemen en
het planten van bollen. Dit is nog theorie en kan
alleen maar slagen met medewerking van de
scholen, maar het geeft wat hoop.
Het tekort op de huidige begroting van de
gemeente heeft zijn weerslag op het budget van
het groenbeheer. In De Leijen merken we daar al
wat van. Een deel van de aanplant in de buurt
van de tunnel en rotonde wordt vervangen door
eenjarig zaaigoed. Misschien is dat een verbetering. De tijd zal het leren. We hopen echter dat
de gemeente wat betreft het snoeiregime in de
nabije toekomst zijn oor eerst te luisteren legt
bij de bewoners.

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Direct politie, ambulance, brandweer, nood
gevallen, 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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Werkzaamheden in De Leijen in 2020
Harry van Dijk, de gebiedsmakelaar voor onze
wijk, heeft een beknopt overzicht gemaakt van
werkzaamheden die in 2020 worden uitgevoerd.
FIETSPAD DE LEIJEN
Het realiseren en upgraden van een fietspad door
de wijk, van Kruising Melkweg/Beukenlaan naar
de Kees Boekelaan. De route moet nog bepaald
worden, dit in participatie met inwoners.
Participatie en uitvoering vinden plaats in 2020.
Totale lengte 3 a 4 km
HERINRICHTING LEIJENSEWEG
Op 9 maart was er een infoavond over de herinrichting van de Leijenseweg.
Aanleiding: aanleg snelfietsroute (incl.
bomenkap), riool, wateroverlast en slecht wegdek.
Voorbereiding:
Uitvoering:

voorjaar 2020
najaar 2020/voorjaar2021

CONTROLE RIOOLAANSLUITING ”ROOK”
ONDERZOEK
Bij het relinen van het riool in de Kees Boekelaan
via de kousmethode zijn er in veel woningen in
de Leijen stankklachten ervaren (een chemische
lucht). Vermoedelijk is dit veroorzaakt doordat er
lekken in de rioolaansluitingen zitten.
In het voorjaar gaan wij via een zogenoemd rookonderzoek onderzoeken waar de lekken zitten.
Op basis van de uitkomsten worden vervolgstappen gezet.
Info:
Relinen met de kousmethode
Het relinen van rioleringen wordt voornamelijk
gedaan met behulp van de kousmethode.
Deze techniek heeft zich de afgelopen dertig
jaar ontwikkeld tot een zeer snelle en flexibele
renovatietoepassing. Ook voor omwonenden is
dit een prettige methode, omdat er nagenoeg
geen overlast optreedt.
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Hoe werkt het
De gekozen kous (polyester naaldvilt of glasvezel) wordt geïmpregneerd met een kunsthars.
Het te relinen riooldeel wordt afgesloten van het
rioolsysteem. Vervolgens wordt het schoongemaakt, obstakelvrij gemaakt en geïnspecteerd.
De kous wordt ingebracht via een put.
Waterdruk of luchtdruk zorgen ervoor dat de
kous zich tegen de wand nestelt. De hars hardt
uit door behandeling met Uv-licht of door
verwarming met water of stoom.
SPEELRUIMTEBELEIDSPLAN
In het speelruimtebeleidsplan is opgenomen
dat we het aantal formele speelplekken in onze
gemeente terugbrengen naar 50 (nu ongeveer
90). Dat betekent dat 40 speelplekken afgewaardeerd worden naar informele speelplek (geen
speeltoestel, wel speelgroen/natuurlijk spelen).
Deze speelplekken willen we teruggeven aan de
buurt (groenparticipatie).
Ook in de Leijen zal de komende jaren een
aantal speelplaatsen omgevormd worden. Waar
dit gebeurt of waar grotere wijzigingen plaatsvinden zal er eerst ter plaatse worden gekeken
en wordt er overlegd met omwonenden.
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Werkzaamheden in De Leijen in 2020
Inlichtingen hierover zijn, indien gewenst, te
verkrijgen op de bewonersavond in oktober of
bij H.vanDijk@debilt.nl
GROENRENOVATIE
Het groenrenovatieplan, is vastgesteld door het
college. De komende jaren zullen er plantsoenen
in de Leijen gerenoveerd worden. Dit wordt via
een participatietraject verder uitgewerkt.
LEIJENSE TUIN / HERONTWIKKELING VOORMALIG POLITIEBUREAU.
Het voormalige politiebureau is gekocht door
een ontwikkelaar, eind februari zijn de tuinders
en de direct aanwonenden uitgenodigd voor
een informatiebijeenkomst.
De invulling van het terrein zal via een participatief
proces plaatsvinden.
VERKEERSSITUATIE AANPASSEN N.A.V.
ONGEWENSTE ROUTES DOOR DE WIJK.
Tijdens de werkzaamheden aan de tunnel heeft
het verkeer naar de voorzieningen aan de Kees
Boekelaan een route door de wijk ontdekt, die
nu niet meer wenselijk is. In overleg met een
bewonersgroep wordt gekeken naar maatregelen om het verkeer over de gewenste route
te laten lopen.

TWEE MUZIKALE
HOBBYISTEN VRAGEN
UW AANDACHT...

BELIJNING FIETSPAD KEES BOEKELAAN
Staat op de lijst. Uitvoering in april/mei 2020.

Bel dan:
06 302 412 01
030 229 31 01

Bewonersavond maandag
26 oktober 2020
In wat voor ‘normaal’ we dan ook leven, we
hopen u tijdens de jaarlijkse bewonersavond
te ontmoeten. Waar wilt u over geinformeerd
worden? Waarover wilt u in gesprek met ons,
de gemeente, wijkagent of SSW? Laat het
weten via info@wijkraaddeleijen.nl.

Ik, Hans Jan, verzamel al heel lang vinyl.
LP's en singles van popmuziek maar ook
mooie klassieke of jazz muziek. Alles wat
ik dubbel heb, verkoop ik ook vanuit huis,
zodat ik ook leuke contacten op doe.

Wilt u uw platenverzameling verkopen?
Of bent u nog op zoek naar die ene LP die
u ooit nog wilde vinden...
Of mail:
h.j.veen@casema.nl

HERHALING:

OPMERKING

Noteer alvast in uw agenda's:
Maandag 26 oktober 2020
Bewonersavond
Locatie: "De Bremhorst"

De Leijdraad | juni 2020

17

Wijkraad De Leyen
Voorzitter

Hetty Loeb

Communicatie

Bosbes 8

		

3723 TD Bilthoven

Secretaris

Gerda Hoekstra

Facebook

Pieter Breugellaan 12

		

3723 PB Bilthoven

Penningmeester

Gert Visser

Wijkschouw

Bostulp 2

		

3723 TE Bilthoven

Redactie De Leijdraad

Frits Huisman

Wijkschouw

van Heukelomlaan 194

		

3723 ZL Bilthoven

Jeugdzaken

Wil Vermeent

		

Andoorn 7

		

3723 TL Bilthoven

Verkeer

Jonathan de Vries

		

Van Heukelomlaan 12

		

3723 ZE Bilthoven

algemeen lid

Jalyk Boek

		

Hans Memlinglaan 87

		

3723 WJ Bilthoven

algemeen lid

Herman Groothuis

		

Hans Memlinglaan 99

		

3723 WJ Bilthoven

Social media

Jessie Houwer

Facebook

Jan Provostlaan 61

		

3723 RC Bilthoven
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Tel.: 030 229 12 71

Tel.: 06 14 6693 73

Tel.: 030 228 35 12

Tel.: 030 229 10 69

Tel.: 030 228 00 76

Tel.: 06 34 86 23 51

Tel.: 06 51 61 81 41

Tel.: 06 12 09 92 07

Tel.: 06 16 34 73 97

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

De Vreeden Klima Service
Specialist in onderhoud en
service van uw cv-ketel.
Ketel vervangen? We helpen
u graag.

Pieter Breughellaan 12
3723 PB Bilthoven
Xenonweg 5
3812 SZ Amersfoort
Telefoon (033) 475 30 52

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,

info@devreedenklimaservice.nl
www.devreedenklimaservice.nl
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

Overweg Leyenseweg in 2019

Ontwerp, opmaak & productie
Vormcompagnie
Europalaan 500, O 1.5
3526 KS Utrecht
T 030 634 15 50
E info@vormcompagnie.nl
I www.vormcompagnie.nl

