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Uitnodiging 

Bewonersavond De Leijen 

 

Wanneer: Maandagavond 1 november, 2021 

Waar: Buro Lou, Leijenseweg 38 

Hoe Laat: 20.00uur 

Wijkraad De Leijen nodigt u uit voor het bijwonen van de bewonersavond 2021. Tijdens deze avond 
bespreken we de projecten in onze buurt, wat geweest is, wat nu speelt en wat er nog staat te 
gebeuren. 

Punten die de revue zullen passeren zijn: 

- Verkeer (Rembrandtlaan/Berlagelaan/Joos van Clevelaan/snelfietsroute/Kees Boekelaan). 
- Groen (Onderhoud groen/Groenrenovatie/Groenadoptie/Biodiversiteit). 
- Wonen (Samen werken aan wonen/De Timpe/Woonvisie). 
- Politie (Wijkagenten/Overlast/Bedreigende situaties). 
- Toekomst (Energietransitie/Omgevingsvisie). 
- Burgerinitiatief voor een trefcentrum voor bewoners van De Leijen. 
- Openbaar vervoer: verdwijnen van buslijn 77 en 78. 
- Evaluatie samenwerking met de gemeente en andere organisaties. 
 
De wijkraad is een stichting en wil een voorstel bespreken om van de stichting een vereniging te 
maken. Uw aanwezigheid en inbreng worden op prijs gesteld. Voor koffie, thee en een drankje wordt 
gezorgd. 
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Van de voorzitter  

 

Jaarvergadering 
Het is mede om die reden dat wij de jaarvergadering van 1 november bij Buro Lou 
organiseren. Het is alweer twee jaar geleden dat wij onze laatste jaarvergadering hebben 
gehouden. Door de Corona-problemen was dit eerder niet mogelijk. Wij vinden het 
belangrijk om van de bewoners van De Leijen te horen hoe wij de contacten met de 
gemeente en andere organisaties kunnen verbeteren. Het oprichten van een wijkvereniging 
staat om die reden op de agenda.  
 
Trefcentrum voor De Leijen en Buro Lou 
De wijk De Leijen is de enige wijk in de gemeente De Bilt van die omvang die geen eigen 
dorpshuis of ontmoetingsplaats heeft. En dat terwijl wij evenveel bewoners hebben als 
Maartensdijk. Om die reden zijn wij een burgerinitiatief gestart om zo’n eigen trefcentrum 
mogelijk te maken. Buro Lou ligt dicht bij De Leijen en wij zien deze vestiging als een 
belangrijk experiment voor een modern multifunctioneel trefcentrum.  
 
Verbetering verkeerssituaties 
We zijn blij met de lopende verkeersverbeteringen Berlagelaan en Rembrandtlaan. Niet 
enthousiast zijn wij als bewoners en bedrijven onverwacht en onvoorbereid worden 
geconfronteerd met het afsluiten van wegen.  
 
Samenwerking met de gemeente, SSW en anderen 
De wijkraad heeft een convenant (overeenkomst) voor de samenwerking met meerdere 
organisaties. De wijkraad zal in de jaarvergadering op basis van dit convenant de 
samenwerking evalueren. Burgerparticipatie juichen wij toe met als voorwaarden goede 
voorlichting en communicatie vanuit de gemeente, SSW e.a.  

Ebbe Rost van Tonningen 
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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) 
Johan L’Honoré Naber (penningmeester, biodiversiteit, website) 
Jonathan de Vries (verkeer) 
Herman Groothuis (wijkschouw, algemeen) 
Albert van Doorn (vicevoorzitter, communicatie, website) 
Harry van Dijk (gebiedsmakelaar vanuit de gemeente) 

 
Buurtfeest Eikvaren 
 
Voor de vierde keer hebben Karin en Simonet op zaterdag 4 september een Buurtfeest in De Leijen 
georganiseerd op de parkeerplaats bij Eikvaren 14 in Bilthoven. Dit jaar stopte de subsidie van de 
gemeente, maar gelukkig zorgden De Plus, De Bakkert en De Wijkraad ervoor dat het feest toch door 
kon gaan. Hieronder een aantal impressies van het feest. 
 

 
Foto’s Pim van de Veerdonk 

 
Verkeer 

Planning nieuwe inrichting Berlagelaan 

De werkzaamheden zijn op 27 september gestart en duren tot vrijdag 5 november en worden 
uitgevoerd door aannemersbedrijf Agterberg B.V. De werkzaamheden aan de Berlagelaan vorderen 
gestaag. Op maandag 1 en dinsdag 2 november is er enige hinder door werkzaamheden te 
verwachten. Woensdag 3 november is dit oostelijk deel tussen 9:00u.-19:00u afgesloten wegens 
asfalteringswerkzaamheden. Er is dan een tijdelijke route met verkeersregelaars. Op 4 en 5 
november worden de werkzaamheden afgerond met het aanbrengen van drempels.  
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Foto Johan L’Honoré Naber 

Alle woningen blijven bereikbaar, er wordt éénrichtingsverkeer ingesteld en parkeren in de buurt 
blijft mogelijk.  
Openbaar vervoer, hulpdiensten, afvalinzameling: ook voor deze diensten blijft de weg toegankelijk. 
Waar nodig worden verkeersregelaars ingezet. Het inrijden van vrachtwagens voor de bevoorrading 
van de Plus zal ook worden ondersteund met verkeersregelaars. 

Nieuwe inrichting Rembrandtlaan 

Op de Rembrandtlaan wordt er geregeld harder gereden dan de toegestane snelheid. Bovendien zijn 
het wegdek, de parkeerstroken en de trottoirs aan vervanging toe.  
 
Om de leefbaarheid, de veiligheid en het wooncomfort te verbeteren worden er de nodige 
aanpassingen gedaan. De werkzaamheden zijn op maandag 20 september gestart en zullen op 
vrijdag 26 november afgerond zijn. 

 
De volgende aanpassingen worden gedaan: 
 

• Inrichting van de weg naar 30 km/u-zone. 
• De aanleg van vier drempels. 
• De aanleg van drie kruispuntplateaus. 
• Geen parkeerplaatsen langs de weg. 

De uitvoering zal in twee delen worden 
uitgevoerd, eerst het deel van de Jan Steenlaan 
tot de Rubenslaan, daarna het deel tot de Rogier 
van der Weijdenlaan. 
 

 
 

 
 
De Wijkraad zal de gemeente erop wijzen dat de communicatie over deze aanpassingen gebrekkig is 
geweest. Meerdere bewoners/bedrijven waren niet op de hoogte van de voorgenomen 
werkzaamheden.  
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Waardebon voor energiebesparing huurwoning 
 
Samen met Winst uit je Woning organiseert gemeente De Bilt een waardebonactie voor 
energiebesparende producten. Daarmee wil de gemeente verduurzaming en energiebesparing 
makkelijker maken voor huurders.  

Bewoners van huurwoningen kunnen in gemeente De Bilt een waardebon van 70 euro krijgen. Deze 
is in te wisselen voor producten die energie besparen en dus geld opleveren. Via de site van Winst uit 
je Woning kun je onder meer LED-lampen, radiatorfolie en waterbesparende douchekoppen kopen. 
Zo bespaar je water en energie.  

Huurders van SSW in de gemeente De Bilt hebben een brief ontvangen over deze actie. Particuliere 
huurders kunnen contact opnemen met Winst uit je Woning om deel te nemen.  

 
 
Speeltuinen 
 
Lindelaan 
 

 
De speeltuin was al een tijdje open, maar een écht 
openingsfeestje was er door de coronapandemie 
helaas nog niet van gekomen. Gelukkig is hierin 
afgelopen zaterdag 18 september eindelijk 
verandering gebracht. Samen met enthousiaste 
buurtgenoten, een enorme hoeveelheid 
buurtkinderen, wethouder Dolf Smolenaers én 
Carmen, de kinderburgemeester van De Bilt, is de 
speeltuin eindelijk officieel geopend. 
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Foto's Annelies Brielsman 

Bongerdlaan 
 
De speeltuin aan de Bongerdlaan was ook al een geruime tijd open, maar zondag 10 oktober is ook 

deze speeltuin 

feestelijk geopend. 

Bij de opening 

speelde Ebbe Rost 

van Tonningen een 

variatie op: "Af en 

toe gaan pa en moe" 

Het oppompen van 
grondwater is voor 
de kinderen extra 
aantrekkelijk. 

 
 

 
Het Verloren Kerkhof 
 

Aan de Dwarsweg in het Leijense bos, langs 
het recreatieterrein in Bilthoven en de grens 
met Maartensdijk ligt Het Verloren Kerkhof, 
vroeger ook Schooierskerkhof genoemd. 
Voor de regio was dit heel vroeger de laatste 
rustplaats voor de armen, zoals zwervers, 
daklozen en alcoholisten, onbekenden 
zonder naam of verblijfplaats. Ze werden 
hier in de periode van 1874 tot 1946 
begraven, daarna raakte het in verval. Alleen 
eikenbomen markeren de graven; kennis en 
geld was er niet voor enige registratie van de 
overledenen.  

Lange tijd is deze plek in de vergetelheid 
geraakt tot 2002. De Historische Vereniging 

Maartensdijk en de Vereniging Hart voor Groen hebben met hulp van vrijwilligers dit kerkhof 
gerestaureerd en werd deze cultuurhistorische rustplaats weer in ere hersteld. 

De plaats is te herkennen aan een toegangshek, een aarden wal, eikenbomen en een gedenksteen 
met de tekst “Ter nagedachtenis aan de hier begraven zwervers en aan de onderduikers uit W.O.II”. 
In het Online-museum De Bilt is meer te vinden over deze bijzondere plek. 

  

Foto Johan L’Honoré Naber 
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Sponsors  
 

 
 
 
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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