
Buurtbericht…. Huh?? 

Jawel, een buurtbericht. Voor iedereen die 
lid is van Wijkvereniging Noord-Oost De 
Bilt. Met informatie over relevante zaken 
en leuke dingen. Geen wekelijks 
verschijnend iets, wel als er iets te melden 
is. Zoals vandaag.  

 

Al meer dan 50 leden 

Afgelopen week hebben verscheidene mensen 

afkomstig uit de gehele wijk en elk met hun 

eigen interesses en achtergrond zich 

aangemeld als lid. Inmiddels staat de teller op 

ruim 50 mensen en meer dan 30 huishoudens. 

Het bestuur streeft naar een veelvoud van dit 

getal. Niet vanwege de cijfers, wel vanwege de 

zeggingskracht en invloed. Hoe meer mensen 

meedoen, des te meer kunnen we samen 

realiseren. 

Als je dus mensen kent in de buurt die het ook 

leuk vinden zich aan te sluiten, wil je ze dan 

uitnodigen om informatie op te vragen en zich 

aan te melden als lid? Mail of app maakt niet 

uit: debiltnoordoost@gmail.com of 06-

51471207. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Eerste wijkactiviteit 

Zodra het mag – kan trouwens nog wel even 

duren – organiseert het bestuur een gezellige  

ontmoeting in en met de wijk. Coronaproof, 

laagdrempelig en voor jong en oud, kortom 

iedereen die wil meedoen. Wordt 

vermoedelijk ergens begin juni. Programma 

staat nog niet vast. Wij  denken aan een 

verhalenwandeling langs een aantal markante 

plekken in de wijk. 

Heb je zin om mee te helpen? Of een goed 

idee?  Meld je dan aan met een appje naar 

Willemien Veldman-Marsman 06-51471207.  

 

 

Waar zijn we zoal mee bezig 

Met van alles en nog wat. Zoals de 

dialoogbijeenkomsten die zijn geïnitieerd door 

de Gemeente over onderwerpen die onze wijk 

en daarmee ook onze leefomgeving raken.  

Dat zijn op dit moment Samenwerken aan 

Wonen en de Omgevingsvisie. Maar ook met 

het vrachtverkeer door de buurt, het dumpen 

van afval en het adopteren van vuilnisbakken 

op plekken waar graag mensen zitten.  
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Samenwerken aan Wonen 

De Gemeente De Bilt is naarstig op zoek naar 

nieuwe woningbouwlocaties in de 

verschillende kernen binnen de gemeente. 

Samenwerken aan wonen moet daarin 

voorzien. Dit participatieproject is erop gericht 

de mening van bewoners mee te nemen in de 

beleidskeuzes van de gemeente. Ook 

Wijkvereniging Noord-Oost De Bilt heeft een 

advies ingediend. Inmiddels is dit, samen met 

de adviezen van andere bewonersgroepen uit 

De Bilt, door een redactieteam van bewoners 

ingedikt tot een beknopte weergave van een 

uiterst gelaagd vraagstuk. Wordt nog vervolgd. 

Hoe, dat weten de organisatoren nog niet 

precies en wij daarmee evenmin.   

Meer weten? Kijk dan op de site van de 

gemeente.  

https://www.debilt.nl/wonen-en-

bouwen/samen-werken-aan-wonen-doet-u-

mee  

 

Omgevingsvisie 

Ook deze komt tot stand volgens de regelen 

der participatiekunsten. Gaat zo ongeveer 

over alles wat maar relevant kan zijn als je 

ergens woont en leeft. En ook hier praat 

Wijkvereniging Noord-Oost De Bilt mee. 

Dinsdagavond de 13e april voor het eerst. In 

een interactieve en geanimeerde dialoogsessie 

via Zoom. Wat een riante oogst aan informatie 

vanuit diverse invalshoeken en standpunten 

opleverde voor de projectleiders van de 

gemeente. En ons trouwens tot nadenken 

aanzet.  Ook dit proces volgen we op de voet.   

Meer info: kijk op de site van de gemeente. 

https://www.doemeedebilt.nl 

 

Vrachtverkeer  

MSD is het eerste bedrijf dat is ingegaan op 

ons verzoek tot minder en kleiner 

vrachtverkeer door de wijk. Door elke keer 

opnieuw de optimale omvang te beoordelen, 

is de overlast van hun vrachtverkeer 

verminderd. Als het kan wordt er gereden met 

kleinere vrachtwagens en er komen minder 

vrachtwagens.  

 

 

De Wijkvereniging streeft ernaar dit ook te 

bewerkstelligen bij Albert Heijn en De 

Koopman (groenteboer). Deze gesprekken 

moeten overigens nog wel worden nog 

gevoerd. 

Aangenaam verpozen 

Wel eens gehoord van plandelen? Of ploggen?  

Dat is een leuke manier om elkaar te leren 

kennen, meer buitenlucht en beweging te 

krijgen én de buurt een beetje schoon te 

houden. 

 Jaarlijks belandt in Nederland zo’n 50 miljoen 

kilo afval op straat. Ja, ook in onze buurt ligt 
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nogal wat zwerfafval op de stoepen en in de 

struiken. Bijna iedereen ergert zich er wild 

aan. Voor menig buurtbewoner en lid van 

onze vereniging reden om met enige 

regelmaat, gewapend met vuilniszak en grijper 

door de buurt te struinen om de rommel op te 

ruimen. Ploggend – of voor wie het liever wat 

rustiger aan doet – plandelend.   

Wie heeft zin om ook mee te doen aan Plog it 

Up De Bilt en samen met anderen regelmatig 

een rondje door de buurt te maken? Of doe je 

al mee? Laat het ons weten.  

 

 

Meer info: https://sportiefinhetgroen.nl/  

 

 

 

 

Spannend…… groen……. 

Was vorige zomer op een vroege avond aan de 

wandel en zag voor een van de Akkerflats een 

wondermooi tuintje vol bloemen, bijen 

vlinders. Zo’n plek om even bij stil te staan. Op 

de hoek Troelstraweg – Mr. S. van Houtenweg 

is ook zo’n mooi, met liefde en aandacht 

onderhouden parkje te vinden.  

Weet je of er meer van deze door 

buurtbewoners geadopteerde stukjes groen  

zijn in deze buurt? Of heb je zelf een stukje 

geadopteerd?  Laat het ons weten.  Kunnen 

we ervaringen uitwisselen en wellicht nieuwe 

stukjes groen adopteren.  

 

 

 

Facebook, website en app 

Zolang de website nog in wording verkeert, 

vind je op de Facebookpagina korte berichten 

en wetenswaardigheden.  

https://www.facebook.com/wijkverenigingde

biltno 

De verenigingsapp is voor de snelle contacten, 

vragen en sociale connecties, de 

veiligheidsapp voor het geval zich onraad 

voordoet en je iets verdachts ziet.  

Iets leuks of bijzonders te melden? Een goed 

idee? Of een wetenswaardigheid voor het 

Buurtbericht?  Laat het ons weten. 

Hoe kun je ons bereiken? 

Per email: debiltnoordoost@gmail.com 

En, als iets echt niet kan wachten, per app: 06 

51 47 12 07 (Willemien Veldman-Marsman). 
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