Burendag: doe je mee?
Zaterdag 25 september is de jaarlijkse
burendag. Dan organiseren we samen met
buurtgenoten in de gehele wijk van pakweg
14.00 tot 17.00 een leuke middag vol
activiteiten en belevenissen voor jong én oud.
Inmiddels hebben we al een aantal goeie
ideeën van buurtgenoten ontvangen. Plus de
toezegging mee te helpen.

Wonen in de kerk
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dingen

Als de vergunningen worden verleend krijgt de
Immanuelkerk een woonbestemming. Het is
de bedoeling er 11 appartementen te
realiseren, waarvan een deel in de kerk en een
deel achter de kerk waar nu de Schakel staat.

Heb jij ook een goed idee? Of zin en tijd om
mee te helpen met de voorbereidingen of op
de dag zelf? Stuur dan een mailtje naar
debiltnoordoost@gmail.com

Vuilnis ….. concrete acties
Ook de gemeente en SSW onderkennen het
afvalprobleem in de wijk (dumping en
zwerfafval). Dat blijkt uit het eerste gesprek
tussen het bestuur van de wijkvereniging, een
buurtbewoonster, de gemeente en SSW.
Inmiddels zijn een aantal concrete afspraken
gemaakt, zoals een schouw en het
introduceren van een pakket aan gangbare en
meer innovatieve maatregelen. Wij houden je
op de hoogte.

Het is nog afwachten wat de effecten hiervan
zijn op de buurt en hoe het er precies uit komt
te zien. Tijdens een informatiebijeenkomst
voor omwonenden heeft Projectontwikkelaar
Lean Property toegezegd de specifieke
kenmerken van dit monumentale pand te
behouden en de markante bomen op het
terrein te laten staan. Wel zullen bewoners op
eigen terrein moeten parkeren. Of dat ten
koste gaat van groen is nog niet bekend.

Melden afval: https://www.debilt.nl/meldingopenbare-ruimte
Vlinderkast Thorbecketuin

Website: http://leanproperty.nl/
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Week van de Duurzaamheid
Ook De Bilt doet mee aan de Week van de
Duurzaamheid. Tussen 8 en 17 oktober zijn er
tal van interessante activiteiten, variërend van
dialoogbijeenkomsten tot een
streekproductenmarkt en alles er tussen in.
Het doel: op lokaal niveau een bijdrage
leveren aan wereldwijde vraagstukken omdat
ook wij hier ter plaatse daarmee te maken
hebben.

Zonnepanelen en zo

Vergunning MSD verleend

Vragen over zonnepanelen? Of
energiebesparing en hoe je je huis kunt
verduurzamen? Dan kun je in De Bilt terecht
bij BENG!, de Biltse EnergieNeutrale
Gemeenschap. Een onafhankelijke energiecoöperatie van en voor bewoners. Gerund
door vrijwilligers.

Zoals verwacht heeft MSD vergunning voor de
nieuwbouw. In de komende periode worden
de funderingen gelegd, daarna volgen de
modules van de gebouwen. Nagenoeg kant en
klaar aangeleverd vanuit Zweden.

Actueel overzicht werk op site MSD
Website: https://www.beng2030.nl

Meer informatie:
https://www.duurzaamdebilt.nl/

Ook op de website van de gemeente vind je
informatie over duurzaam wonen:
https://www.debilt.nl/wonen-enbouwen/bouwen-en-verbouwen/duurzaambouwen

MSD publiceert elke twee weken op de site
een overzicht van het werk dat op het terrein
wordt verricht. Zo weet je of er overlast
aankomt. Je vindt er ook een 3D view van de
plannen.

https://www.msd-animal-health.nl/msdanimal-health-in-de-bilt/
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Website komt eraan
Het was buffelen: de creatie van de website.
Want wat zet je erop? En wat beslist ook niet?
Nou ja…. Hij komt eraan. Ergens dezer weken.
Zodra de site in de lucht is krijgen de lezers
van Buurtbericht als eerste een seintje en
leggen we in een special uit wat je op de site
kunt vinden.

•

•

•
•

Het is handig met de mensen in je
portiek of je buren te overleggen.
Samen doen is minder werk en meer
plezier.
De aanvraag doe je bij de gemeente,
via een speciaal formulier. Het
wijkteam neemt daarna contact met je
op.
Afspraken worden vastgelegd.
Duurt het te lang voordat je wat hoort
of heb je hulp nodig? Dan kun je
bellen met het wijkserviceteam,
Richard Guldenaar en Robbert-Jan
Heere: 06 54 37 20 84 en 06 54 66 07
15.

Tuin adopteren
Geen tuin en zin in tuineren? Dan kun je een
stukje gemeentelijk groen adopteren om daar
je eigen Eldorado te realiseren.
In onze wijk zie je overal kleine, wondermooie,
tuinen ontstaan. Tot groot genoegen van
vogels, vlinders, bijen, buurtgenoten en
toevallige passanten. Een paar tips:

Tuin adopteren: https://www.debilt.nl/afvalen-groen/groen/groen-adopteren

Bezielende tuinen
Op weg naar slager is daar ineens die tuin.
Hoek Thorbeckeweg/Henrica van Erpweg. De
eerste buurtmoestuin in deze wijk. Gewoon
zo’n ouderwetse, met aardappels, sla,
boontjes, bloemen en een schommel aan een
boom. Een feeërieke plek om een tijdje te
verwijlen of even stil te staan en een gesprek
aan te knopen met de buurtbewoners die deze
tuin hebben gerealiseerd.

Even bijzonder als de moestuin, totaal anders
van aanpak: de tuin op de hoek
Troelstraweg/mr. S. van Houtenweg. Je kunt
er een tijdje op het bankje zitten, dichtbij de
vlinderstruik. Zien hoe er allerlei dieren en
diertjes leven in de beschutting van
gestapelde stenen muurtjes en een stapel
takken. Een kleine eko-kathedraal die doet
denken aan de tuinen van Le Roy.
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Einde verderop – leuk om langs te lopen als je
de hond of jezelf uitlaat – zijn er ook nog de
Akkertuinen. Tegenover de serviceflat. Deze
tuintjes zijn een voorbeeld van wat er gebeurt
als één mens begint met het verfraaien van de
omgeving.

de wind, hetgeen uiteindelijk resulteert in
hazelnoten. In tuinen zie je vaak de
kronkelhazelaar (cv contorta), waarvan de
takken vaak gebruikt worden als paastakken.
Hazelnoten zijn een bron voor vitamine E.

Filo & Soof ergeren zich

Filo (de kat): “Wat doet al die poep van jouw
soortgenoten hier tegenwoordig toch steeds
op de stoep?”
Soof (de hond): “Geen idee. Waarschijnlijk
spoelen hun baasjes thuis het toilet ook niet
door.”
Filo en Soof (zuchtend): “Wat een vreemde
wezens toch , die mensen.”

Meer mooie initiatieven waar wat over te
melden valt? Laat het ons weten:
debiltnoordoost@gmail.com

Bomen over Bomen
De hazelaar (Corylus avellana) is een kleine
boom/struik (max 6 meter) met vrij grote
ronde bladeren met toegespitste bladtop. De
vrouwelijke en mannelijke bloemen
verschijnen voor de bladeren (naaktbloeier)
vroeg in het voorjaar. De vrouwelijke bloem is
een klein knopje met rode stampers. De
mannelijke bloemen zijn lange gele katjes
(snottebellen). De bestuiving vindt plaats door

The twilight zone
In de twilightzone – het blauwe uur, net geen
nacht – scheren ze over de Akker:
gierzwaluwen. Topsnelheid 111 kilometer per
uur. Gierzwaluwen arriveren in het voorjaar,
broeden een nest eieren uit, leren de jonkies
vliegen en vertrekken en famille tegen de
herfst weer naar Afrika om pas volgend
voorjaar terug te keren. Opmerkelijk: ze
vliegen altijd, behalve als ze op het nest zitten
als jong of als volwassen vogel om te broeden
en jonkies te verzorgen. De rest van de tijd –
toch gauw zo’n 10 maanden – brengen ze door
in de lucht.

Iets leuks of bijzonders te
melden?
Laat het ons weten.
debiltnoordoost@gmail.com

Facebook
Zolang de website nog in wording verkeert,
vind je op de Facebookpagina korte berichten
en wetenswaardigheden.
https://www.facebook.com/wijkverenigingde
biltno
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