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Laat je stem horen 
Dinsdag 8 februari van 20.00 tot 21.00 uur is 
de Algemene Ledenvergadering van 
Wijkvereniging Noord-Oost De Bilt. In deze 
vergadering legt het bestuur verantwoording 
af over het afgelopen jaar en presenteert het 
de plannen voor dit jaar. Hét moment dus om 
je stem te laten horen en te laten weten wat 
jij belangrijk vindt voor de wijk.  
 
 

 

 
 
 
Op 1 februari krijgen alle leden – 91 
huishoudens inmiddels – een mail met verdere 
informatie en hoe wij – bestuur – de 
vergadering organiseren. Zoals het er nu 
uitziet vermoedelijk via Skype. Dat is een 
programma dat je niet hoeft te installeren om 
toch te kunnen meedoen.   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Helleborus 

Aardwarmte onderzoek 
Dit voorjaar onderzoekt SCAN Aardwarmte 
ook in onze buurt of en waar er aardwarmte 
zit die kan worden aangewend voor de 
energietransitie. Dat kan enige hinder 
veroorzaken, zo staat te lezen in de brief die 
bewoners hebben ontvangen.   
 

 

Wil je weten waar ze precies onderzoek doen 
in deze contreien? Dan kun je kijken op de 
kaart van Nederland. Inzoomen met de knop 
of De Bilt in tikken volstaat.  
https://scanaardwarmte.nl/waar-doen-we-
onderzoek/  
 

 

Buurtbericht 
17 januari 2022 

 
Over relevante zaken en leuke 

dingen 

https://scanaardwarmte.nl/waar-doen-we-onderzoek/
https://scanaardwarmte.nl/waar-doen-we-onderzoek/


2 
 

 

Energiecoöperatie De Bilt 
BENG! – afkorting van van Biltse 
Energieneutrale Gemeenschap – is een lokale 
energiecoöperatie van en voor inwoners van 
De Bilt. Inmiddels zijn meer dan 400 
huishoudens lid. BENG! helpt mensen energie 
te besparen en energie op te wekken. Dat kan 
trouwens ook met een hele straat, buurt of 
zelfs hele wijk.  
https://bengdebilt.nl/wek-energie-op/ 
 

 
 

Manifest bezorgde burgers 
Dat we nu echt in actie moeten komen om de 
klimaatverandering een halt toe te roepen is 
wel duidelijk. Ook dat ieder mens daar de 
schouders onder moet zetten. Maar toch…. 
Een groeiend aantal betrokken burgers uit alle 
kernen stelt zich de vraag waarom de 
gemeente dan kiest voor turbines van 240 
meter hoog. Kijk het filmpje, lees het manifest 
en oordeel zelf.  
 
https://www.energiedebilt.nl/ 
 

Buurtpreventie-app heet 
veiligheids-app. Waarom? 
De naam van de buurtpreventieapp is 
gewijzigd in Veiligheidsapp NO-De Bilt. De 
reden is dat de namen buurtpreventieapp en 
buurtapp zoveel op elkaar lijken dat ze 
moeilijk uit elkaar te houden zijn voor wie 
even snel een gezellig berichtje of een 
praktische vraag wil delen. Op de buurtapp 
kun je elkaar een bericht sturen over van alles 
en nog wat. Zoek je dus een plantenoppas, 
een pedicure aan huis of wil je spullen 
verkopen of weggeven, dan kun je daarvoor 
de buurtapp gebruiken.  
 
 

 

 
 
Veiligheidsapp NO-De Bilt is uitsluitend 
bestemd om elkaar te informeren als je iets  
verdachts ziet en bij noodgevallen.  
 

Spelregels 

• Bij een verdachte situatie en in 
noodgevallen kun je een kort bericht 
in de veiligheidsapp zetten. Als je 112 
(alleen bij spoed) of 0900-8844 hebt 
gebeld, is het handig dat erbij te 
zetten.  

• Actuele toevoegingen over deze 
situatie die voor iedereen belangrijk 
zijn kan iedereen melden op de 
veiligheidsapp.  

• Als je de buurtgenoot die de melding 
doet sterkte wilt wensen, een vraag 
wilt stellen of anderszins, wil je dat 
dan alleen doen aan die buurtgenoot 
en niet aan de gehele groep?  

• Als de verdachte situatie of het 
noodgeval is opgelost is het ook fijn 
als de buurtgenoot die de melding 
deed, dat ook aangeeft via de app.    

 

 

Mantelzorger? Doe dan mee 
Mantelzorgers zijn het fundament onder de 
participatiesamenleving. Vaak overvraagd en 
overwerkt. Steunpunt Mantelzorg en 
Gemeente De Bilt willen graag weten wat 
mantelzorgers nodig hebben. Ben je dus ook 
mantelzorger, wil je dan meedoen aan de 
enquête?  Dat kan tot 7 februari.  
 
https://www.debilt.nl/nieuwsoverzicht/doe-
mee-met-de-mantelzorg-enquete-de-bilt 

https://bengdebilt.nl/wek-energie-op/
https://www.energiedebilt.nl/
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MSD en de Moskee 
Nu de gemeente het terrein van de 
voormalige Moskee tussen de Ambachtstraat 
en de Troelstraweg heeft verkocht is MSD 
begonnen aan het realiseren van de 
parkeerplaatsen. Dat moet de overlast in de 
wijk drastisch verlagen. Het groen dat voor de 
werkzaamheden moet verdwijnen wordt door 
MSD in overleg met omwonenden 
teruggeplaatst.  
 

 
 

Actueel overzicht werk op site MSD 
Daar kun je zien welke werkzaamheden eraan 
komen en welke overlast deze mogelijk 
veroorzaken. Je vindt er ook foto’s over de 
bouw. 
https://www.msd-animal-health.nl/msd-
animal-health-in-de-bilt/ 

 

Gemeentelijke kwesties 
Elke vier tot zes weken overlegt het bestuur 
met gebiedsmakelaar Tycho Verheul over 
gemeentelijke kwesties in de wijk.  Zo staat 
sinds juni vorig jaar al de afvalproblematiek 
hoog op de agenda. Tot op heden zonder 
resultaat.  
Meer voortgang zit er in de contacten met 
Albert Heijn. Gemeente, Wijkvereniging en AH 
gaan binnenkort in gesprek over de overlast 
die bewoners rond de Herenweg ondervinden 
van Albert Heijn en over de vele grote 
vrachtwagens die de wijk dagelijks 
doorkruisen. De intentie is gezamenlijk 
oplossingen te realiseren.  
Ook het verkeerscirculatieplan is onderwerp 
van gesprek met de gebiedsmakelaar. In het 
tweede kwartaal van 2022 worden 
werkzaamheden uitgevoerd aan drie 
toegangsroutes, waaronder de Looydijk. 
Daarna wordt eenrichtingverkeer ingevoerd 
op de Looydijk. Om een goed beeld te hebben 
van de effecten voor en na de veranderingen 
is een nulmeting uitgevoerd. Wel zijn de 
routes straks anders. En ja, dat baart het 
bestuur zorgen. Bijvoorbeeld over de drukte in 
de Van Hogendorpweg en in andere voor 
groot verkeer ongeschikte straten.  
 
Heb je iets dat je anders wilt in de openbare 
ruimte en kom je er met de gemeente niet 
uit? Wil je dat dan laten weten?   
info@noordoostdebilt.nl 

Actuele afvalkalender 
Op de actuele afvalkalender van de gemeente 
kun je precies zien op welke dagen wat wordt 
opgehaald. Grof vuil kun je gratis wegbrengen 
naar de milieustraat en als je geen auto hebt 
wordt het opgehaald. Dan moet je dat wel 
even melden via telefoonnummer  088 -102 
33 40. 
 
https://www.debilt.nl/afval-en-
groen/afval/afval-ophalen/afvalkalenders-
2022 
 
Er zijn vier kalenders, onze wijk vind je bij De 
Bilt. 
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Help je mee nieuwe leden te 
werven?  
Samen maken we onze buurt. Daarom 
organiseren we leuke activiteiten, werken we 
aan verbetering van allerlei dingen en 
behartigen we de belangen van de wijk bij 
gemeente, bedrijven en andere partijen. Hoe 
meer leden we hebben, des te sterker we 
staan. En dat is belangrijk om iets te bereiken.  
 
Jij bent al wel lid, maar je buurvrouw of 
buurman misschien nog niet. Help je mee om 
meer leden te krijgen? Aanmelden kan via het 
lidmaatschapsformulier op de website. 
https://www.noordoostdebilt.nl/ 

 
 

Bomen over bomen (6) 
Omdat alle bladeren nu wel van de bomen 
zijn, deze keer geen loofboom, maar een 
groen/grijs blijvende boom: de Atlasceder 
(Cedrus atlantica). Er staan in onze wijk een 
aantal mooie exemplaren. Ze kunnen wel 40 
meter hoog worden, maar worden meestal 
eerder gekapt. De boom komt oorspronkelijk 
uit het Atlasgebergte. De mannelijke kegels 
bloeien in de herfst (zie foto). Dit najaar 
stonden de meeste bomen prachtig te bloeien. 
De vrouwelijke bloeiwijzen vormen in de loop 
van het jaar recht opstaande kegels. 
 

 
 

 
 

Vogel van de maand: merel 
Mooi vogeltje, fraaie zang. Bron van zorg: hun 
aantal neemt af. In 2016  door het usutu virus, 
waar de huidige afname door komt is 
onduidelijk. Vogelbescherming Nederland wil 
graag een goed beeld van het aantal merels. 
Doe je mee aan de nationale vogeltelling in 
het weekend van 28-30 januari? Ga dan naar 
https://www.vogelbescherming.nl/tuinvogelte
lling. Hier vind je ook handige tips om 
koperwiek, zanglijster en meren te herkennen.  
 

 
 

https://www.noordoostdebilt.nl/
https://www.vogelbescherming.nl/tuinvogeltelling
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Website en Facebook 
Op de website vind je alle relevante informatie 
over de vereniging en op Facebook korte 
berichten.  
https://www.noordoostdebilt.nl/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Filo & Soof 
 

 
 
Soof (de hond): zit ‘s avonds in het donker 
buiten voor de deur. 
Filo (de kat) : Wat is dat nu? Jij zit nooit alleen 
buiten in het donker. Is er iets aan de hand? 
Soof: Ja, het alarm van de telefoon van mijn 
baasje gaat steeds af. Hier kan ik rustig zitten 
weg van dat gepiep. 
Filo: Heeft jouw baasje een alarm op de 
telefoon? 
Soof: Ja, voor de zekerheid heeft hij het 
signaal van de buurtpreventie-app extra goed 
hoorbaar gemaakt. 
Filo: Goed idee, maar zijn er dan zoveel 
noodgevallen op dit moment? 
Soof: Nee, het was er maar eentje maar nu 
gaat iedereen daarover discussiëren op de 
preventie-app over dat noodgeval, dus het is 
een gepiep van jewelste binnen. 
Filo: Oh…..dat snap ik, daar is die app ook niet 
voor.  
Filo en Soof (zuchtend): Mensen, wat zijn ze 
toch moeilijk te begrijpen soms. 

 

Merel mannetje 

https://www.noordoostdebilt.nl/

