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Korte weergave artikel over een ‘wijkfonds’ in lokale kranten, dat door de Wijkraad is
gepubliceerd
In de wijkkranten hebben wij een voorstel gedaan voor een wijkfonds. De redenering is
kortweg als volgt. De gemeente heeft de laatste jaren meer onroerend goed belasting kunnen innen
door de stijgende huizenprijzen. Daar staat geen extra dienstverlening van de gemeente tegenover.
De Wijkraad stelt voor om die méér inkomsten van de gemeente ‘terug te geven’ aan de burgers.
Tegelijkertijd wil de gemeente o.a. duurzaamheid stimuleren door zonne- en windenergie,
isolatie van woningen en biodiversiteit. De gemeente is veel geld kwijt aan ingehuurde medewerkers
daarvoor. Waarom niet meer delegeren naar buurt- en wijkorganisaties die zelf plannen kunnen
maken en dichter bij de bewoners staan. Waarom een wijkfonds? Verderop in deze nieuwsbrief staat
een schema van activiteiten die vanuit een buurtorganisatie (bijvoorbeeld de Bongerdbuurt)
georganiseerd zijn of kunnen worden. Het mes snijdt aan twee kanten: de gemeente is goedkoper uit
dan inhuur externen en de buurten en een wijk kunnen daardoor meer zelf activiteiten ontwikkelen.
De gemeente moet het aandurven de bewoners meer mandaat te geven voor hun eigen
woonomgeving. Het idee wordt verder uitgewerkt. Opmerkingen van mensen uit De Leijen zijn
welkom.

Omgevingsvisie
De omgevingsvisie moet elke gemeente maken voor haar grondgebied, ook gemeente De
Bilt. Die omgevingsvisie vervangt tal van milieuwetgevingen en regels en geeft aan welke heel
verschillende functies het grondgebied vervult, zoals huizenbouw, natuur, landbouw, infrastructuur
en winkelcentra. De gemeente heeft een startnotitie gemaakt voor de omgevingsvisie. En een extern
bureau probeert met behulp van burgers die omgevingsvisie uit te werken. Op internet staan
verschillend voorbeelden van omgevingsvisies, zoals van de gemeente Raalte. De Wijkraad is
betrokken. De eerste resultaten zijn in september te verwachten.
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Werkgroep biodiversiteit
Biodiversiteit is vanuit de Wijkraad een topprioriteit, om het tij te keren van afbraak van
biodiversiteit. In onze wijk is een werkgroepje biodiversiteit die zich o.a. met groenadaptie van
stukjes openbaar groen bezighoudt. Maar ook biodiversiteit in prívétuinen. Daarnaast wordt er in de
gemeente breed gewerkt aan de stimulering van biodiversiteit vanuit het platform Samen voor De
Bilt. Als voorzitter van de Wijkraad ben ik zelf actief voor de transitie van grootschalige landbouw
naar méér biologische landbouw. Slechts 3%van de landbouwgrond wordt voor biologische
landbouw gebruikt.
Opmerkingen, vragen en ideeën zijn welkom: info@wijkraaddeleijen.nl

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)
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 juni zal onze penningmeester afscheid nemen en opgevolgd worden door Johan
L’Honoré Naber.
Onze secretaris heeft aangegeven dat zij een stapje terug wil doen in verband met haar werk.
Er zullen dus een vacature ontstaan voor een tweede secretaris. 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.
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Van links naar rechts: Johan L’Honoré Naber, Albert van Doorn, Ebbe Rost van Tonningen, Gerda Hoekstra, Herman Groothuis en Jonathan
de Vries. Inzet Gert Visser.
Wil Vermeent was helaas verhinderd.

Groenrenovatie in onze wijk, nu de kans om Groenadoptie te overwegen.
Vorig jaar is gemeente De Bilt begonnen met de renovatie van delen van het openbaar groen in onze
wijk De Leijen. Het is een 5-jaren plan waarbij telkens een deel wordt aangepakt.
Uit gegevens van de burgerpeiling blijkt dat 64% van de burgers positief staat t.o.v. groenadoptie, 6%
doen het al en 12% die wel willen adopteren.
Door de activiteiten die de gemeente nu laat uitvoeren voor de groenrenovatie, is dat een mooie
aanleiding voor bewoners en die nu een kans zien, om groen te gaan adopteren.
Voorbeelden zijn er van bewoners die alleen, of in een groter verband met bijvoorbeeld de
buren aan de slag gaan. De eigen omgeving wordt verfraaid en het bevordert de biodiversiteit. Er
komen meer verschillende planten en daarmee ook weer meer verschillende beesten zoals insecten
op af. Door samen met de buurt aan de slag te gaan, kan een positief effect hebben in de contacten
met de buurt.
Bij onze gemeente, die met gemeenschapsgeld werkt, moet bij de aanleg en het onderhoud van het
gemeenteplantsoen betaalbaar blijven. Aan het detailniveau dat bewoners kunnen hanteren kan de
gemeente niet voldoen. Daarom is bij groenadoptie meer mogelijk en kan een buurt haar eigen
ideeën uitvoeren. De gemeente heeft een aantal spelregels voor groenadoptie opgesteld die via de
website van gemeente De Bilt onder groenadoptie is te raadplegen.
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Bewoners die al geadopteerd hebben zijn enthousiast. Zoals, ”ik vind het heerlijk om te
tuinieren”, en “als ik thuis kom en langs mijn geadopteerde stuk loop, zie ik hoe mijn werk zijn
vruchten afwerpt. Ik zie hier de seizoenen voorbij komen, bloemen komen en gaan en insecten die
nog meer genieten van het gevarieerde aanbod” en “heerlijk om met elkaar aan de slag te gaan”.
Is groenadoptie iets voor u? Informeer eens in de buurt. De vakken die meedoen zijn te herkennen
aan de speciale adoptietegel.

Tip naar aanleiding van de vorige nieuwsbrief:
Op de Spoorlaan zit ook een kleinschalige kwekerij voor bijenplanten. https://plantenvoorbijen.nl
“Planten voor Bijen” is een kleinschalige kwekerij in Bilthoven, gespecialiseerd in het biologisch
kweken van planten die nectar en stuifmeel leveren voor bijen, hommels, vlinders en andere
insecten. Het assortiment bestaat overwegend uit vaste planten, maar ook enkele tweejarigen.
De planten worden op natuurlijke wijze opgekweekt. Dat wil zeggen dat ze de tijd krijgen om te
groeien waardoor ze een gezond wortelstelsel kunnen ontwikkelen, en waardoor ze beter bestand
zijn tegen ziekten en plagen. Er wordt geen gebruik gemaakt van kunstmest of bestrijdingsmiddelen.
Verkeer

Afsluiting Joos van Clevelaan
Het gesprek van de bewonersgroep ‘vergeten straten’ met de wethouder over de afsluiting van de
sluiproute heeft plaatsgevonden. De wethouder zal hier over enkele weken op terugkomen.

Buslijn 77/78 enquete
Er wordt onderzoek gedaan door de Provincie Utrecht naar het gebruik van buslijn 77 en 78. Voor De
Leijen is buslijn 78 van belang, deze bus rijdt van Centrum II (De Kwinkelier) via het station over de
Berlagelaan in De Leijen. In deze bus zitten op dit moment bijzonder weinig reizigers en op termijn
kan deze lijn waarschijnlijk niet gehandhaafd blijven. Een alternatief is om lijn 78 te vervangen door
U-Flex. U-Flex is een taxibus(je) dat alleen rijdt als er iemand gebruik van wil maken. Als reiziger geef
je via de app of een telefoonnummer aan dat je wilt reizen en spreek je daarvoor een tijd af. U-Flex
heeft geen vaste route en kan worden aangeboden in heel De Leijen en Bilthoven-Noord. Het is
dagelijks de hele dag beschikbaar.
De enquête kan tot 13 mei worden ingevuld op www.provincie-utrecht.nl/ovBilthoven

Berlagelaan
Ten aanzien van de Berlagelaan is het schetsontwerp aangepast. De
Wijkraad ondersteunt het ontwerp met een 30km inrichting, drempels
en fietsstroken.
Het is nog niet zeker of het kruispunt Leijenseweg – Berlagelaan
geregeld gaat worden met haaientanden.
De wijzigingen betreffen de oostkant van de Berlagelaan, aan de Iepenen Bongerdlaan kant.
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Woningbouwgave Gemeente De Bilt – Eindadvies aan de Raad
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 wordt het advies in het
College besproken.
Het complete advies is gepubliceerd op de site van
Gemeente De Bilt.

Het advies voor de gehele gemeente ziet er als volgt uit:
1. Bescherm groen en landschap. Het bouwen van woningen mag niet ten koste gaan
van groen, natuur en landschap.
2. Verdiep je in de bestaande karakteristiek van de kern of van het landschap en bouw
hier op voort.
3. Voorzie in eigen behoefte en preciseer deze.
4. Zorg voor betaalbare woningen voor starters, jonge gezinnen en woningen voor
ouderen.
5. Zoek eerst naar creatieve oplossingen, zoals transformatie, verdichting, doorstroming
en bijzondere woonvormen, daarna naar bouwlocaties binnen de rode contour en
daarna pas buiten de rode contour.
6. Ga uit van een integrale aanpak, in samenhang met andere aspecten, zoals een goede
ontsluiting en verkeersveiligheid.
7. Blijf inwoners actief betrekken!
Voor De Leijen is het advies:
 Geen bebouwing van het Leijense Bos.
 Geen verdere verdichting binnen de wijk, behoud open groen)structuur.
 Focus op de locatie rond het station en langs spoor, hier zijn mogelijkheden.
 Onderzoek de consequenties van het (ver-)bouwen op de bereikbaarheid
verkeersdruk.
 Voor de uitwerking van de genoemde locaties, moeten vanaf het begin tijdig
omwonenden en inwoners geïnformeerd en betrokken worden.
 De gemeente moet een standpunt innemen m.b.t. de uitkomsten van het rapport
van Companen (okt 2020).
 Informeer bij makelaars naar de behoeftes in de verschillende gebieden.
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Speelplekken
De speelplek aan de Lindelaan/Kastanjelaan is gereed. Maar helaas kan er nog geen datum genoemd
worden voor de ingebruikname. De hekken zullen worden verwijderd nadat het gras 2x het gras is
gemaaid. Pas dan is het gras sterk genoeg om op te lopen. Het deel op de foto is al te gebruiken.

MENS De Bilt in de wijk
Wij zijn Astrid Kloosterziel en Hagar Janssen, sociaal werkers bij MENS De
Bilt, de welzijnsorganisatie die ervoor staat dat iedereen in De Bilt mee kan
doen. We gaan binnen MENS De Bilt meer wijkgericht werken. Wij zijn actief
binnen de Leijen en hebben contact met de gebiedsmakelaars, politie,
jongerenwerk, huisartsen en maatschappelijke organisaties in De Bilt. Wij
willen vooral ondersteunend zijn aan initiatieven die in de wijk naar boven
komen. Hierbij kunt u denken aan een ontmoetingsruimte, bewegen,
creativiteit of vragen rondom eenzaamheid. In de zomer zullen wij ook een buurtbabbel in de wijk
organiseren.
Voor meer informatie over MENS De Bilt kunt u kijken op www.mensdebilt.nl. U kunt ons ook altijd
bellen of mailen.
Astrid Kloosterziel; a.kloosterziel@mensdebilt.nl, 06-47693237
Hagar Janssen; h.janssen@mensdebilt.nl, 06-47032645

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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