Nieuwsbrief
Augustus 2021
Stuur de nieuwsbrief door naar
virenden en kennissen om op de
hoogte te blijven.

Van de voorzitter

Opgaven: info@wijkraaddeleijen.nl

De vakanties lopen ten einde en wij gaan het wijkwerk weer oppakken.
De Coronatijd is nog niet ten einde, maar onze bewegingsvrijheid is wel toegenomen.
Daar maken wij dankbaar gebruik van en hopen natuurlijk op een volledige normalisering.

Van buurtfeest naar wijktrefcentrum
Op het pleintje naast Eikvaren 14 wordt een buurtfeest georganiseerd op zaterdag 4 september a.s.
Zie elders in deze digitale nieuwsbrief. Vanuit de wijkraad stimuleren wij graag dat
vertegenwoordigers van de diverse buurtorganisaties in de Leijen elkaar daar treffen. Zij zijn welkom.
Dit buurtfeest kan dienen als stimulans naar een trefcentrum voor de wijkbewoners van De Leijen.
Onze wijk is bijna even groot als Maartensdijk wat aantal huizen en inwoners betreft maar wij
hebben in tegenstelling tot Maartensdijk geen enkele wijkvoorziening. Wij zien in dit buurtfeest en
een voorlopig trefcentrum bij Buro Lou mogelijkheden om de functie van een trefcentrum aan te
tonen.

Van wijkraad naar een wijkvereniging
Wij zijn in deze periode bezig om de statuten voor een wijkvereniging De Leijen op te stellen.
Eind oktober willen wij tijdens de jaarvergadering bewoners uit De Leijen de oprichting van een
wijkvereniging en de daarbij behorende statuten voorleggen. Doel daarvan is voor De Leijen een
krachtig draagvlak te organiseren o.a. in contact met de Gemeente. Bijvoorbeeld om standpunten te
bepalen over woningbouw, verkeersproblemen, groenvoorzieningen, biodiversiteit, zendmasten en
het stimuleren van duurzame energie. Maar ook om kennis of informatie met elkaar te delen op het
terrein van speelterreinen, wateropvang, overlast e.d.
Wij streven ook naar onderlinge contacten tussen inwoners om, zoals bij Buro Lou gebeurt, nieuwe
initiatieven te starten.
Ebbe Rost van Tonningen,
Voorzitter Wijkraad De Leijen
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Huidig bestuur Wijkraad De Leijen
Het huidige bestuur bestaat uit de volgende personen:
Ebbe Rost van Tonningen (voorzitter, groen, woningbouw)
Gerda Hoekstra (secretaris, verkeer, communicatie, social media)
Annelies Brielsman (2e secretaris)
Gert Visser (scheidend penningmeester, wijkschouw)
Johan L’Honoré Naber (aankomend penningmeester, website)
Jonathan de Vries (verkeer)
Herman Groothuis (wijkschouw, algemeen)
Albert van Doorn (communicatie, website)
Harry van Dijk (gebiedsmakelaar vanuit de gemeente)
Per 1 september zal onze penningmeester afscheid nemen en opgevolgd worden door Johan
L’Honoré Naber.

Buurtfeest Eikvaren
Voor de vierde keer organiseren Karin en Simonet op zaterdag 4 september van 16.00 tot 22.00
uur een Buurtfeest in De Leijen op de parkeerplaats bij Eikvaren 14 in Bilthoven. Dit jaar stopt de
subsidie van de gemeente maar gelukkig zorgen De Plus, De Bakkert en De Wijkraad ervoor dat het
feest toch door kan gaan. Iedereen in de ruime omtrek van de Eikvaren is bij deze uitgenodigd.
Er is een springkussen en een open podium. Naast livemuziek zullen er ook mensen zijn die iets
vertellen over hun project. Mocht je iets leuks te brengen hebben, iets willen delen met je
buurtbewoners, laat het weten aan Karin of Simonet! Via buurtfeestdeleijen@hotmail.com
Er is duidelijk een behoefte onder inwoners van De Leijen aan een eigen ontmoetingscentrum. Voor
ouderen, jongeren en kinderen. Ook hierover zal gepraat worden tijdens het Buurtfeest en kun je je
handtekening zetten als je dat ook wilt.
Zoals elk jaar is het fijn als je iets kleins aan eten of drinken mee wilt nemen. Voor soep en brood
wordt gezorgd!

Vooraankondigingen
Week van de Duurzaamheid.
In de week van 8 oktober tot 17 oktober wordt de
week van de duurzaamheid gehouden. In deze week
kunnen activiteiten worden georganiseerd voor een
van de 17 doelen (Global Goals). Voor meer
informatie: https://www.duurzaamdebilt.nl

Bewonersavond.
Als alle maatregelen het toelaten organiseert de
wijkraad in de tweede helft van oktober een
bewonersavond. Een uitnodiging hiervoor wordt op
tijd huis-aan-huis verspreid.
www.Wijkraaddeleijen.nl
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Gewijzigde route door fietstunneltje Berlagelaan naar Planetenbaan v.v.

Gewijzigde route door fietstunneltje Berlagelaan
naar Planetenbaan en verder v.v.
De route vanuit de wijk De Leijen door het
fietstunneltje is na de bouw van de wijk Hof van
Bilthoven gewijzigd.
De doorgaande fietsroute loopt nu vanaf de
Berlagelaan door het fietstunneltje langs de
Schorpioen, rechts de Orionlaan op en links via de
Weegschaal naar de Melkweg. Vandaar vervolgt de
bestaande route.

Verkeer
Verkeersveiligheid Berlagelaan, nieuwe inrichting
Op de Berlagelaan wordt vaak harder gereden dan de toegestane snelheid van 50 km/uur. Ook
maken veel fietsers gebruik van deze laan.
Met de subsidie ‘stimulering
veiligheidsmaatregelen van de provincie’,
voor dit project wordt het nu voor de
gemeente De Bilt mogelijk om het oostelijke
deel van deze laan verkeersveiliger te maken.
Het is het gedeelte vanaf de kruising met de
Koldeweijlaan tot de kruising het
verkeersplateau met de Leijenseweg. Dit
najaar zullen de werkzaamheden
plaatsvinden en die moeten in november
afgerond zijn.

De aanpassingen volgens het duurzaam veilig principe, die gerealiseerd worden zijn:
1. Het aanbrengen van rode fietsstroken aan beide zijden van de weg, de toplaag asfalt wordt
vervangen.
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2. Verkeer remmende glooiende drempels waar ook bussen en vrachtwagens overheen
kunnen, nabij Pieter Postkwartier, Friedhoffkwartier, Jacob Romankwartier, Iepenlaan en
Acacialaan.
3. Aanpassing, verhoogde uitritten van/naar de zijstraten van woonerven om de voorrang en
veiligheid te verbeteren. Pieter Postkwartier 2x, Jacob Romankwartier, Friedhoffkwartier,
Hendrick de Keijserkwartier, parkeerplaats Rietveldlaan, Iepenlaan, Acacialaan, Bongerdlaan.
4. Het vrijliggende fietspad bij de kruising met de Koldeweijlaan gaat rechtsaf in een vloeiende
beweging over in de fietsstrook Berlagelaan.
5. De 2 fietsoversteekplaatsen, bij de Koldeweijlaan en de Rietveldlaan komen in rood asfalt
met drempels voor veiligheid en extra duidelijkheid.
6. Het wordt een 30 km/uur-weg, door de fietsstroken wordt de weg visueel versmald en
daarvoor geldt ook, dat er niet meer langs de weg geparkeerd mag worden.
7. Er komen alternatieve parkeerplaatsen elders in de buurt. 6 stuks tegenover Pieter
Postkwartier, 1 ter hoogte van Berlagelaan 87, 2 bij het Jacob Romankwartier, 6 +1 bij het
Friedhoffkwartier, 2j parkeerplaats Rietveldlaan en 12 in het groen langs de Berlagelaan, ter
hoogte van de Acacialaan.
De gemeente zal zorgen dat tijdens de uitvoering van de werkzaamheden er duidelijke informatie is,
over de bereikbaarheid van de Berlagelaan.

Herhaling proef afsluiting Joos van Clevelaan
Eind april 2021 heeft een delegatie van de ‘vergeten straten’ een gesprek gevoerd met de wethouder
over de proefafsluiting van de Joos van Clevelaan aan de kant van de Jan Steenlaan. Helaas kon er
geen goede verkeerskundige evaluatie worden gehouden. Het college heeft 13 juli besloten om de
proef met de tijdelijke afsluiting te herhalen in de periode september 2021 – december 2021.
De verkeerssituatie, de evaluatie van de proefafsluiting en een eventuele definitieve
afsluiting worden meegenomen in de op te stellen mobiliteitsagenda.

Groenrenovatie in onze wijk: najaar 2021-2022
In onze nieuwsbrief van juni 2021 hebben we verslag gedaan van de Groenrenovatie in de wijk. Er is
een plan van aanpak volgens het rapport Groenrenovatieplan gemeente De Bilt van januari 2020. Bij
de te renoveren vakken is gekeken, hoe door de plantkeuze de biodiversiteit vergroot kan worden.
De groenrenovatie wordt uitgevoerd over een periode van 5 jaar van 2020-2024.
Op 20 juli heeft de gemeente een onlinebijeenkomst
gehouden en werd informatie gegeven over de gerenoveerde- en
de te renoveren vakken. De planning loopt thans vooruit op het
schema en dat is aangepast. De eerste fase is afgerond en het
vervolg van de uitvoering 2021-2022 start in november en er wordt
verwacht deze fase in april 2022 te kunnen afronden. Het zijn de
meest armetierige vakken die opgeknapt worden.
De volgende lanen komen aan de beurt: Bongerdlaan,
Rietveldlaan, Koldeweijlaan, Jacob Romankwartier, Klaver, Herik,
Varen, Brem, Bostulp, Berlagelaan, Acacialaan, Iepenlaan,
Kromhoutkwartier en Dudokkwartier. Het schelpenpad langs het spoor wordt ook vernieuwd en zal
een nieuwe laag krijgen. Het herstel van de bodem van de bestaande waterpoel bij de Rietveldlaan
voor o.a. libellen, waterkevers, amfibieën en reptielen in het kader van de biodiversiteit, is (nog) niet
opgenomen.
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Op onze website WijkraaddeLeijen.nl staat onder Groenrenovatie de aangepaste planning 20212022, met daarin welke kleur vakken wanneer aan de beurt zijn.

Groenadoptie
Meerdere bewoners hebben zich aangemeld bij de gemeente voor groenadoptie. Het gaat o.a. om
vakken langs de Berlagelaan westzijde en de Berkenlaan. Binnen de randvoorwaarden en spelregels
die de gemeente stelt, wil men een eigen invulling geven aan deze groenvakken en deze ook zelf
gaan onderhouden.
Aansluitend, onderstaand twee internet links van de gemeente De Bilt:
- Alle meldingen m.b.t. tot overlast van zaken in de openbare ruimte (Japanse Duizendknoop,
overhangend groen, losliggende verharding, scheve palen etc.), doorgeven via
meldpunt: https://www.debilt.nl/melding-openbare-ruimte
- Informatie over groen, groenadoptie/Japanse Duizendknoop/Steenbreek
etc.: https://www.debilt.nl/afval-en-groen/groen

Sponsors
•
•
•

De Vreeden Klima Service Bilthoven 06 - 5094 4300
Pieter Pol Tuinen 06 - 2255 0939
Verkeersschool Weber Bilthoven 06 - 2054 0190

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, of via de website
www.wijkraaddeleijen.nl U kunt ook de ontvangen nieuwsbrief doorsturen naar andere bewoners,
zodat zij zichzelf kunnen opgeven.
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