Nieuwsbrief
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Van de voorzitter
‘Als de lente komt dan stuur ik jou tulpen’ uit ……De Leijen. Zelf zongen wij deze
week dit lied in de tuin van een verzorgings- en verpleeghuis met een dertigtal
bewoners. De voorjaarszon scheen en
iedereen was blij.
Na de Bongerdbuurt heeft nu ook
de Lindelaan een prachtige speelplaats
gecreëerd. Een van onze bewoners
heeft een mooi artikel geschreven over
een bloementuin. Verschillende
bewoners zijn weer aan de slag met
groenadoptie en zorgen voor een
bijdrage aan de biodiversiteit. Een leuk
idee om elkaar bloemen aan te reiken
misschien wel uit eigen tuin, als blijk
van waardering.
Ondertussen zijn wij met de
Gemeente op diverse fronten in overleg:
verkeerssituatie Berlagelaan, woningbouwlocaties, herinrichting stationsgebied, het
gebouw De Timpe bij het station, omgevingsvisie, locaties voor wind- en zonne-energie
en natuurlijk ook de groenrenovatie in onze wijk. Het is een bestuurlijke drukte,
waarover wij niet altijd tijdig op de hoogte zijn gesteld. Om een voorbeeld te noemen:
Verschillende bewoners zijn zeer onaangenaam verrast door de vergunning voor een
zendmast enkele jaren geleden. En ook het van bovenaf aanwijzen van
woningbouwlocaties leek op een overval. Dat gaat allemaal ten koste van groen. Wij zien
gelukkig wel dat de gemeente probeert daarin verbetering te brengen, maar blijven alert.
Wij willen de volgende nieuwsbrief in mei uitgeven. Berichtjes van bewoners zijn
welkom. Graag in korte berichten. Of je kunt ons bellen.
Wij wensen iedereen een spoedige verlossing uit de Coronatijd én een mooie
zonnige lente.
Met hartelijke groet
Ebbe Rost van Tonningen
Voorzitter wijkraad
06 53225908
Per 1 juni zal onze penningmeester afscheid nemen en onze secretaris heeft
aangegeven dat zij een stapje terug wil doen in verband met haar werk. Er zullen dus
twee vacatures ontstaan.
Hierbij willen wij alvast een oproep doen, wellicht is er onder u iemand die een
van deze functies wil vervullen? Graag uw reactie kenbaar maken via ons emailadres, we
zullen dan z.s.m. contact opnemen voor een kennismakingsgesprek.
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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)
Harry van Dijk (gebiedsmakelaar vanuit de gemeente)
Jessie Houwer ondersteunt ons op projectbasis (social media)
Zomertuin (tekst Claar Urbanus, foto Johan Naber)
Zoemers en fladderaars in je tuin
Het wordt lente! We kunnen
straks weer de tuin in en
misschien ben je al jaren van
plan om je tuin, terras of balkon
wat aantrekkelijker te maken
voor insecten. Is 2021 het jaar
waarin je dat ook werkelijk gaat
doen? Als je de juiste planten
kiest, heb je met een paar
exemplaren al meer leven bij je
huis. Laat de bijen, hommels en
andere zwevers zoemen en de
vlinders fladderen! We zetten
hier op een rij aan welke planten
je kunt denken om in een DeLeijen-tuin neer te zetten.
Verbetering van de bodem
In De Leijen zitten we op
makkelijk te bewerken zandgrond. De bodem is vrij zuur, en arm aan voedingsstoffen.
Planten als de rododendron en heide houden daarvan. Een hoop andere
bijen/vlindertrekkers hebben echter behoefte aan minder zure grond, dus als je die wilt
planten moet je de zuurgraad wat verlagen met kalkkorrels. Die strooi je op de aarde en
laat ze gewoon liggen; de kalk wordt vanzelf opgenomen. Let op: bij de zuurminnende
planten (zoals rododendron, heide) strooi je geen kalk!
Ook kun je de bodem rijker maken. Dat doe je met compostkorrels of andere organische
voedingsstoffen.
Welke planten?
Na wat verbetering van je grond kun je er bijen/vlindertrekkers in planten: bijvoorbeeld
vlinderstruik (budleia), ijzerhard (verbena), lavendel, dropplant/anijsplant (agastache),
hemelsleutel (sedum), kattenkruid (nepeta), judaspenning, goudsbloem, zonnehoed,
hortensia (let op het labeltje, op sommige komen geen vlinders af), zenegroen. Ook een
simpele paardenbloem is aantrekkelijk voor een bij of hommel. En er zijn er veel meer!
Let op het labeltje of vraag advies. En vind je het niet erg om in een hoekje wat
brandnetels te laten staan? Daarmee help je vlinders als kleine vos, dagpauwoog,
atalanta, distelvlinder, want die leggen er hun eitjes op.
Waar haal je het vandaan?
Adressen voor planten, kalkkorrels, compostkorrels: Tuinmarkt Bilthoven, kwekerij Planta
in De Bilt, Vaarderhoogt in Soest, grote tuincentra; compostkorrels en kalk ook bij Van
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der Neut in Groenekan. Bij kwekerij Van Houtum in Doorn kun je biologisch geteelde
planten kopen en ook zakken zelf ontwikkelde compost.
Gemeentegroen adopteren
Groenadoptie is de manier om een stuk gemeentegrond zelf te kunnen verzorgen,
bijvoorbeeld samen met buren. De grond blijft dan eigendom van de gemeente. Op de
site van de gemeente staat hoe het werkt.

Groenrenovatie De Leijen
De Gemeente is begonnen met de renovatie van openbaar groen in onze wijk. De
voorzitter van de wijkraad heeft aan de gemeente laten weten dat de plannen voor de
groenrenovatie voor de periode eind 2020 en eerste helft 2021 - gezien de grote haast
van de gemeente – nauwelijks of niet ruimte bood voor bewoners om mee te denken.
Dat wordt erkend door de gebiedsmakelaar van de Gemeente. Beterschap is toegezegd.
Klimaatadaptatie
De klimaatverandering vraagt om maatregelen van Gemeente en van inwoners.
De Gemeente neemt klimaatadaptieve maatregelen in de openbare ruimte, zoals
waterdoorlatende parkeerplaatsen, meer bomen en opslag van regenwater. Inwoners
kunnen stenen voor groen verruilen, de hemelwaterafvoeren afkoppelen en regentonnen
plaatsen. Meer tips over het aanleggen van een klimaatadaptieve tuin en informatie over
Operatie Steenbreek vind je op www.debilt.nl/duurzaamheid.
Het waterschap geeft subsidie voor groene daken en regentonnen. Dit jaar kun je
een subsidie aanvragen voor ten hoogste 30% van de kosten.
Voor andere projecten kan subsidie worden aangevraagd. Het project of de activiteit
moet in het beheergebied van De Stichtse Rijnlanden plaatsvinden. Per aanvraag stelt
het waterschap maximaal € 5.000 beschikbaar, waarbij het waterschap ten hoogste de
helft van de kosten van het project of de activiteit betaalt. Meer informatie en een
aanvraagformulier is te vinden op de www.hdsr.nl
Verkeer
Afsluiting Joos van Clevelaan
De Gemeente heeft de intentie uitgesproken om in gesprek te gaan met de
bewonersgroep ‘vergeten straten’ langs de sluiproute naar de scholen voor de evaluatie
van de afsluitingsproef.
Berlagelaan
Ten aanzien van de Berlagelaan heeft er op 22 maart j.l. een informatieavond
plaatsgevonden, waarin de Gemeente De Bilt ondersteund werd door Advies- en
Ingenieursbureau Newae. Het schetsontwerp is hieronder toegevoegd.
In het ontwerp zijn onder andere snelheidsremmende maatregelen openomen. De
Wijkraad heeft het volgende ingebracht:
- 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.
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Woningbouwgave Gemeente De Bilt – Voortgang
Het eerste deel van het participatietraject ‘Samen werken aan wonen’ is afgerond. De
adviezen van inwoners en inwonersorganisaties zijn bekend en de mogelijke locaties zijn
op de kansenkaart aangegeven. Het Redactieteam is inmiddels aan de slag om de rode
draad uit de adviezen af te leiden en alles samen te vatten tot een advies aan de
Gemeente.
Vanuit De Leijen is het advies van de Wijkraad gericht op bouwen voor starters en
voor sociale huurwoningen. Daarnaast moet de doorstroming weer op gang worden
gebracht door appartementen voor ouderen te creëren. Wat betreft locaties ziet de
Wijkraad alleen mogelijkheden langs het spoor aan de Rembrandtlaan en in mindere
mate bij de fietstunnel J.J.P. Oudkwartier. Uit de kansenkaart blijken 96% van de
reacties positief over bouwen of verbouwen van de kantoren langs het spoor aan de
Rembrandtlaan en 81% is positief over de locatie bij de fietstunnel.
Het redactieteam van inwoners bundelt alle inbreng uit het participatietraject tot
één conceptadvies. Een conceptadvies van inwoners aan de raad. Het voorlopige
resultaat wordt op donderdag 8 april gepresenteerd in een interactief webinar. We
nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn! Aanmelden kan
via samenwerkenaanwonen@debilt.nl. Graag onder vermelding van uw naam en
kern/wijk.
Omgevingsvisie De Bilt 2040
De Omgevingsvisie De Bilt is de eigentijdse opvolger van de huidige gemeentebrede
structuurvisie en wordt ‘Omgevingswet-proof’. De omgevingsvisie gaat verder dan het
samenbrengen van de ‘klassieke’ thema’s als wonen, werken, mobiliteit, natuur,
landschap en milieu. De wet vraagt letterlijk om het bereiken van een duurzame,
gezonde en veilige leefomgeving voorop te stellen.
Meedenken
De Gemeente De Bilt vindt het belangrijk dat inwoners, ondernemers en organisaties,
hun inbreng geven voor de Omgevingsvisie De Bilt 2040. In april a.s. gaat de eerste
participatieronde van start met de Maand van de Leefomgeving. Er vinden 6 digitale
bijeenkomsten plaats voor inwoners en ondernemers van de verschillende kernen en 1
digitale bijeenkomst voor alle betrokken organisaties.
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Doel van de bijeenkomsten
Het voornaamste doel van deze bijeenkomsten is het ophalen van knelpunten, kansen,
ideeën en wensen voor de toekomstige ontwikkeling van de Gemeente De Bilt. Daarbij
informeert de Gemeente ook over het proces, de rol van de participatie en de
voornaamste opgaven.
Informatieavond
De Gemeente De Bilt nodigt iedereen uit om deel te nemen aan een online bijeenkomst.
Voor Bilthoven is de sessie gepland op 14 april 2021 19:30 – 21:30. U kunt zich
aanmelden door een mail te sturen naar omgevingsvisie@debilt.nl. Vermeld daarbij in
welke kern of wijk u woont en/of werkt. U ontvangt een bevestiging en t.z.t. het
programma inclusief link voor de online bijeenkomst.
Speelplekken
De speelplek aan de Lindelaan/Kastanjelaan is grotendeels gereed. Inmiddels zijn er in
de wijk ruim 10 speelplekken die voor jongeren en ouderen een mooie ontmoetingsplaats
zijn.
Daarnaast heeft de Gemeente heeft
vier wijk-overstijgende speelplekken
aangewezen:
· Omgeving Martin Luther
Kingschool/ WereldKidz Kievit
school (Maartensdijk)
· Koperwieklaan/ Kruisbeklaan
(Bilthoven)
· Het Lichtruim (Bilthoven)
· Bij IKC de Regenboogschool/
achter De Hessenweg (De Bilt)

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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