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Van de voorzitter 

 

Het jaar 2020 werd gekenmerkt door het Corona-virus waardoor het sociale verkeer 

sterk werd beperkt. De jaarlijkse wijkvergadering De Leijen in oktober kon niet doorgaan 

door het rondgaande virus. En in de feestdagen in de decembermaand waren wij op de 

huiselijke kring aangewezen.  

  

Inmiddels staat de Wijkraad op de drempel naar vernieuwing. Het bestuur heeft zich 

de afgelopen maanden de volgende vragen gesteld: 

• Hoe goed weten wij wat er speelt in de wijk? 

• Voelen bewoners zich vertegenwoordigt? 

• Wat is ons mandaat?  

 

Deze vraagstelling ging gepaard met de komst van nieuwe mensen in het bestuur voor 

het voorzitterschap en voor communicatie. Hetty Loeb nam na twintig jaar deelname aan 

de Wijkraad afscheid als 

voorzitter. Wij willen haar hierbij 

nogmaals heel hartelijk danken 

voor haar inzet en haar vele 

bijdragen aan het wijkwerk. Zij is 

opgevolgd door Ebbe Rost van 

Tonningen, die veel ervaring heeft 

in vernieuwing van organisaties. 

Albert van Doorn kwam het 

bestuur versterken voor 

communicatie, dat voor hem als 

projectmanager onderdeel was 

van zijn werk.  

 

Per 1 juni zal onze 

penningmeester afscheid nemen 

en zal er dus een vacature 

ontstaan. Hierbij willen wij alvast 

een oproep doen, wellicht is er 

onder u iemand die deze functie 

wil vervullen? Graag uw reactie kenbaar maken via ons emailadres, we zullen dan z.s.m. 

contact opnemen voor een kennismakingsgesprek. 

  

De overhandiging van de voorzittershamer aan  
Ebbe Rost van Tonningen 
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Het jaar 2021 wordt gebruikt om de Wijkraad dichter bij de burgers in De Leijen 

te brengen. Burgerparticipatie is het sleutelwoord. Zie daarvoor een eerste aanzet in 

bijgaande actiepunten. We zullen hier in toekomstige nieuwsbrieven verder op in gaan, 

welke we ééns in de twee à drie maanden zullen verspreiden. 

  

Ebbe Rost van Tonningen, voorzitter.  

 

 
 

Huidig bestuur Wijkraad De Leijen 

Het huidige bestuur bestaat verder uit de volgende personen:  

Gerda Hoekstra (secretaris, verkeer, communicatie) 

Gert Visser (penningmeester, wijkschouw) 

Wil Vermeent (jeugd) 

Jonathan de Vries (verkeer) 

Herman Groothuis (wijkschouw, algemeen) 

Albert van Doorn (communicatie) 

 

Extern 

Harry van Dijk (gebiedsmakelaar vanuit de gemeente) 

Jessie Houwer ondersteunt ons op projectbasis (social media) 

 

 

Woningbouwgave Gemeente De Bilt  

 

Oproep aan u als bewoner van de Leijen: 

Laat van u horen via de digitale kansenkaart! 

 

Het participatietraject ‘Samen werken aan wonen’ duurt tot mei 2021 en alle inwoners en 

relevante organisaties kunnen deelnemen. 

 

Naar aanleiding van de voorlichtingsavond in november 2020 hebben vanuit De 

Leijen een 8-tal mensen hun e-mailadres opgegeven voor deelname aan het opstellen 

van het advies. De Wijkraad is ook aangesloten en heeft een coördinerende rol.  

 

Middels deze nieuwbrief willen wij u wijzen op het bestaan van de “digitale 

kansenkaart”. Gemeente De Bilt heeft een digitale kansenkaart gepubliceerd, waarop per 

kern of wijk mogelijke bouwlocaties kunnen worden aangegeven door bewoners van die 

kern of wijk. Tot 15 februari heeft u de gelegenheid om uw idee en mening ook 

(anoniem) te delen op de digitale kansenkaart, betreffende De Leijen. Ook kunt u 

reageren op de voorstellen van andere deelnemers met voor- of tegenargumenten. 

 

Vanuit onze wijk is er al veel gereageerd op de diverse aangedragen opties. 

Desalniettemin willen we iedereen oproepen om van deze mogelijkheid tot 

burgerparticipatie gebruik te maken. De kansenkaart is te vinden via de volgende link: 

https://www.debilt.nl/toegang-naar-kansenkaart-wonen. 

 

Goed om te weten: opties die worden aangedragen op de digitale kansenkaart zijn 

enkel suggesties die gedaan zijn door medewijkbewoners, niet meer en niet minder. 

Onder andere op basis van de positieve dan wel negatieve reacties op deze ideeën wordt 

een advies geformuleerd waarbij Gemeente, de acht medewijkbewoners die zich hebben 

aangemeld en De Wijkraad zijn betrokken. 

 

Planning Gemeente: tot 15 februari inbreng ideeën, daarna verzamelen en 

bundelen tot een gezamenlijk advies en in juni besluitvorming door de raad. 
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Verkeer 

 

Afsluiting Joos van Clevelaan 

De Joos van Clevelaan was aan de Jan Steenlaan kant afgesloten voor auto’s. Dit op 

initiatief van een bewonersgroep ‘vergeten straten’ langs de sluiproute naar de scholen. 

De proef leverde positieve reacties op van de bewoners aan de Jan Gossaertlaan, Clara 

Peterslaan en de Joos van Clevelaan. Een evaluatie door de bewonersgroep samen met 

De Gemeente, die oorspronkelijk voor december stond gepland, heeft tot op heden nog 

niet plaatsgevonden. Desondanks zijn de betonnen blokken op 20 januari jl. al wel 

verwijderd. De Wijkraad zal er bij de Gemeente op aandringen om de evaluatie alsnog op 

korte termijn te organiseren. 

 

Berlagelaan 

Ten aanzien van de Berlagelaan heeft de Wijkraad aan de Gemeente voorgesteld om: 

-  De Berlagelaan in de voorrang te zetten. Bij voorkeur middels doorgetrokken 

trottoirs.  

-  Het kruispunt Leijenseweg - Berlagelaan te regelen met haaientanden. 

-  Het fietspad langs het spoor vloeiend en met rugdekking in te laten voegen op de 

Berlagelaan, eventueel verder door te trekken. 

-  Parkeren beter te regelen zodat ze de fietsers niet blokkeren. Optie om auto's meer 

tussen de bomen te laten parkeren. 

 

 

Grote belangstelling voor groenrenovatie De Leijen  

 

Begin 2020 heeft de gemeente De Bilt een groenrenovatieplan vastgesteld dat loopt tot 

en met 2024. In het zuidelijk deel van wijk De Leijen is een begin gemaakt met de 

uitvoering.  De gemeente organiseerde voor betrokken burgers een onlinebijeenkomst op 

10 november jl. om de plannen toe te 

lichten en het participatieproces te 

starten. De belangstelling was zeer 

groot. Meer dan 60 burgers hadden zich 

aangemeld die met elkaar meer dan 

100 vragen, opmerkingen en suggesties 

deelden.  

 

Groen  

Veel mensen zijn gemotiveerd voor een 

groene omgeving, die liefst ook lange 

tijd bloeit. Mensen worden er blij en 

rustig van. De biodiversiteit kan worden 

gestimuleerd, waardoor vogels, bijen, 

egels en andere dieren een groter 

leefgebied krijgen. Ongewenste dieren als ratten moeten juist worden ontmoedigd zich in 

de wijk te nestelen. En in de toekomst wordt in het groen ook hemelwateropvang steeds 

belangrijker onder invloed van het veranderende klimaat. 

 

 

Meedenken 

De gemeente biedt de mogelijkheid om burgers te laten meedenken. Groenadoptie is een 

mogelijkheid waar nog meer gebruik van kan worden gemaakt. Parallel aan renovatie 

van het openbaar groen kunnen wellicht ook huiseigenaren en huurders worden 

gemotiveerd om in hun eigen tuin mee te doen in de aankleding van groenvoorzieningen 

in de wijk. Verschillende bewoners zijn zelf bezig om de biodiversiteit te versterken in 

hun eigen tuin. Er lopen ook andere initiatieven zoals ‘steenbreek’ om tegels te 

vervangen door groen.  
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Wijkraad De Leijen 

Er is inmiddels in onze wijk een groengroep, die digitaal met elkaar overlegt. Indien u 

ook wilt meedenken kunt u zich hiervoor opgeven via het emailadres van Wijkraad De 

Leijen onder vermelding van ‘groenbeheer’.  

 

 

Speelplekken als ontmoetingscentra 

 

Het afgelopen jaar 2020 hebben veel bewoners zich ingezet voor speelplekken in de wijk. 

Daardoor zijn speelplekken vernieuwd aan de Anna Maria van Schuurmanlaan en de 

Bongerdbuurt. Voor de Lindelaan is een initiatief vergaand gevorderd. In de wijk zijn 

ruim 10 speelplekken die voor jongeren en 

ouderen een mooie ontmoetingsplaats zijn. 

Er leven ideeën om meer van elkaars 

speelplekken gebruik te maken, zodat de 

ontmoeting wordt verbreed. Hoe dan ook is 

het interessant om met elkaar ervaringen te 

delen en andere speelplekken te 

ondersteunen bij hun initiatieven voor 

renovatie. Bij andere speelplekken is ook de 

groenvoorziening aangepakt en zijn er 

plannen voor hemelwateropvang en andere 

duurzaamheidsmaatregelen.  

 

Graag ontvangt de Wijkraad daarom 

contactpersonen en -adressen van 

speelplekken in de wijk zodat onderling 

contact mogelijk wordt, ook betreffende de financiering van speelplekken. U kunt zich 

hiervoor aanmelden via het emailadres van De Wijkraad onder vermelding van 

“speelplekken”. 

 

 

Digitale nieuwsbrief  

 

Wijkbewoners die de digitale nieuwsbrief van de Wijkraad willen ontvangen worden 

eveneens uitgenodigd om zich op te geven via een reactie naar info@wijkraaddeleijen.nl. 

U kunt ook de ontvangen nieuwsbrief doorsturen naar andere bewoners, zodat zij zichzelf 

kunnen opgeven.  
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