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Van de voorzitter  

 

Vertrek van onze contactwethouder André Landwehr 

Rond medio juni is het lokale nieuws in De Bilt beheerst door het vertrek van wethouder 
Landwehr, die daarover een geheimgehouden afspraak had gemaakt met de fractie en het bestuur 
van zijn partij. Vanuit de wijkraad vinden wij een verborgen afspraak een slecht voorbeeld. 
Bovendien zijn wij bezorgd over de extra onkosten voor de gemeente aan wachtgelden voor de 
vertrekkende wethouder, mede gezien de slechte financiële situatie van de gemeente. De 
belastingbetalers – wij als burgers dus - moeten voor de extra kosten opdraaien. Wij hebben onze 
kritiek samen met andere bewonersorganisaties kenbaar gemaakt aan de gemeenteraad. De andere 
drie coalitiepartijen in de gemeenteraad hebben zich inmiddels losgemaakt van de VVD. Wie onze 
nieuwe contactwethouder gaat worden, zullen wij moeten afwachten. 
 

Bedreigende situaties 

Enkele weken geleden heeft zich bij de Bongerdbuurt een bedreigende situatie voorgedaan, waarbij 
een bewoner gewond raakte door een messteek. Wij adviseren in dergelijke situatie om onmiddellijk 
contact op te nemen met de politie via 112 en aangifte te doen van bedreigende situaties. Dat kan 
desgewenst ook anoniem gebeuren. 
 

Biodiversiteit 

Zelf neem ik deel aan een gemeentelijke werkgroep biodiversiteit. Daarvoor hebben wij van een boer 
uit Groenekan een zeer interessante rondleiding gekregen door het akkerland midden in het Leijense 
bos, waar wij uitleg kregen over tal van planten en bomen, waterpoelen en het leefgebied van dieren 
zoals reeën en dassen. Heel interessant! 
Binnenkort gaan we met een groepje bewoners van De Leijen een rondgang maken langs stukjes 
adoptiegroen en de wijze waarop onze bewoners die inrichten. Wij leren daarbij van elkaars 
ervaringen en kennis. 

 
Laatste nieuwsbrief voor de zomer 

De eerstvolgende nieuwsbrief komt in september. 

 

Stuur de nieuwsbrief door naar 

virenden en kennissen om op de 

hoogte te blijven. 

Opgaven: info@wijkraaddeleijen.nl 
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Jaarvergadering Wijkraad De Leijen 

De jaarlijkse vergadering van de Wijkraad De Leijen heeft door Corona in 2020 niet plaatsgevonden. 
Wij hopen en verwachten dat de jaarvergadering eind oktober 2021 wel kan doorgaan, zodat wij 
elkaar weer rechtstreeks kunnen spreken. 
Ebbe Rost van Tonningen 
 

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) 
Wil Vermeent (jeugd) 
Jonathan de Vries (verkeer) 
Herman Groothuis (wijkschouw, algemeen) 
Albert van Doorn (communicatie, woningbouw, website) 
Harry van Dijk (gebiedsmakelaar vanuit de gemeente) 

 
Per 1 juli zal onze penningmeester afscheid nemen en opgevolgd worden door Johan 

L’Honoré Naber.  
Inmiddels hebben we in de persoon van Annelies Brielsman een tweede secretaris gevonden 

om het bestuur te versterken. Via deze weg wensen wij haar veel succes in deze functie. 

 
Overlast, onveilige of bedreigende situatie? 

Is er iets dat u verontrust en waarvan u vindt dat de politie het eigenlijk zou moeten weten? Aarzel 
dan niet en bel: 0900-8844. Dit speciale niet-spoedeisende hulp nummer is juist ook hiervoor 
bedoeld. Zeg tegen de telefonist(e) dat u een melding hebt voor de wijkagent van De Leijen. Er zal 
gezorgd worden dat u de wijkagent zelf te spreken krijgt, of er wordt van uw melding een 
aantekening in het logboek gemaakt. Uw meldingen worden door de wijkagent zeer op prijs gesteld. 

Scheurende auto's of scooters? Noteer het kenteken en meld het onze wijkagenten: Ralph Zwikker of 
Sanne Buitenhuis via 0900-8844 

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 op de laatste maandag van oktober een 
bewonersavond. Een uitnodiging hiervoor wordt op 
tijd huis-aan-huis verspreid. 
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Vernieuwde Website Wijkraad De Leijen. 
 
De vertrouwde website van Wijkraad De Leijen is in een nieuw jasje gestoken. Niet alleen de lay-out 
is gewijzigd, maar nu zijn alle nieuwsbrieven en ook De Leidraad vanaf 2014 terug te vinden in de 
rubriek ‘Nieuws en Archief’. Als u suggesties heeft voor aanvullingen, dan horen wij dat graag op 
info@wijkraaddeleijen.nl. 
  

 

 
 
 
 
Groenrenovatie in onze wijk, nu de kans om Groenadoptie te overwegen. 
 
Voor de Groenrenovatie is er 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. Waar nodig komt hogere beplanting terug om de privacy te 
waarborgen. Daarnaast heeft de gemeente een opgave om deels beplanting om te vormen naar gras 
of een bloemrijk mengsel. 

Planning, de groenrenovatie wordt uitgevoerd over een periode van 5 jaar van 2020-2024. 
De eerste fase is afgerond nl. de vakken ter hoogte van: het treinspoor, Hendrick de Keijser-, Pieter 
Postkwartier, Berlagelaan oostzijde, Iepenlaan, Dudokkwartier, Herik, Andoorn, Eikvaren en 
Bongerdlaan oostelijk deel. Binnenkort houdt de wijkraad met de gemeente een rondgang langs de 
gerenoveerde vakken. De gemeente zal middels een bewonersavond bekend maken welke gebieden 
vervolgens in de periode 2021-2022 aan de beurt zijn en wat er dan gedaan wordt. 

Bewoners die informatie willen delen over de gerenoveerde- of de te renoveren vakken, die 
kunnen dit doen via het E-mailadres van de wijkraad. 
 
Groenadoptie 
De gemeente kan groenvakken op een bepaald niveau renoveren en onderhouden. Indien bewoners 
een groenvak naar een hoger niveau willen tillen en onderhouden kan het onder bepaalde 
voorwaarden en spelregels worden geadopteerd. Zie ook het artikel in onze nieuwsbrief van mei 
2021. Een groep bewoners die meedoet met groenadoptie hebben elkaars stuk bewonderd. Mooie 
voorbeelden en grote betrokkenheid! 
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Verkeer 

 

 

Buslijn 77/78 enquete 
De Enquête Openbaar Vervoer in Bilthoven is afgerond 
en is ingevuld door 630 unieke respondenten. De mening 
is gevraagd over buslijnen 77 en 78 en een mogelijke 
inzet van U-Flex in Bilthoven. 
Het is nog te vroeg om op basis van de enquête 
conclusies en aanbevelingen te doen. Aan de hand van 
de uitkomsten zal de provincie Utrecht eind dit jaar in 
samenspraak met de gemeente De Bilt en vervoerder U-
OV een besluit nemen over eventuele aanpassingen in 
het openbaar vervoer voor de lijnen 77 en 78. 

 

 

Woningbouwgave Gemeente De Bilt – Raadsbesluit 
 
 

Het participatietraject ‘Samen werken aan wonen’ is afgerond. De adviezen van inwoners en 
inwonersorganisaties zijn door het redactieteam 
gebundeld in een advies en de mogelijke locaties zijn 
per kern aangegeven. In juni is het advies in het 
College besproken. 
 
Het complete advies is gepubliceerd op de site van 
Gemeente De Bilt. 

 
 
 
 

De raad heeft als volgt besloten: 

1. Het advies 'De Bilt: wonen in een groene omgeving!' te gebruiken als bouwsteen voor het te 
actualiseren woonbeleid; 

2. Het algemene, gemeente-brede, deel van het bijgaande advies mee te geven als belangrijke 
bouwsteen voor de Omgevingsvisie en in afstemming met andere aspecten binnen het 
omgevingsvisie-traject verder uit te werken tot een integraal afwegingskader; 

3. Het deel van het bijgaande advies met uitwerking per kern in het traject van de 
omgevingsvisie, in afstemming met andere aspecten, voort te zetten, met als resultaat een 
koers per kern; 

4. Een verkenning te doen naar de ontwikkelmogelijkheden van de voorgedragen potentiële 
woningbouwlocaties uit het bijgaande advies. 

Het complete raadsvoorstel is te vinden op: 

https://debilt.raadsinformatie.nl/document/10183054/1/AdviesSamenWerkenAanWonen 
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Kom eens kijken bij Buro Lou! 
 

Op zaterdagochtend langs de bakker, Lekker lunchen met de kids in House of 

Toast. Zomeravond-bioscoop, evenementen en een buurtmarkt. Naailes of 

pottenbakken. Kunst kopen, je fiets laten repareren of even lekker sporten: na 

jaren van leegstand is het oude politiebureau op de Leijenseweg weer volop 

tot leven gewekt onder de naam Buro Lou. 

Wij geloven dat een gebouw altijd een toegevoegde waarde kan hebben voor 

de omgeving. Ook als het gebied wacht op verdere ontwikkeling. Met Buro Lou maken we samen 

met de buurt dit gebied tot een ontmoetingsplek voor jong en oud. We bieden betaalbare 

werkruimte, een grote zaal en een achterterrein voor evenementen en workshops. 

      

 

 

Zien we jou binnenkort bij Buro Lou? Meer info: www.burolou.nl. Volg ons ook op Facebook en 

Instagram! 

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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