
Save the date: 11 juli  
 
Maak kennis met de buren en de buurt. Op 
zondag 11 juli van 15.00 tot pakweg 17.00 uur. 
Wij organiseren een verrassingstocht langs 
markante, rare, leuke en bijzondere plekken 
dichtbij huis. Iedereen is welkom. Meer 
informatie volgt. 

Bomen over Bomen 
 
Noord-Oost De Bilt is bomenrijk én er staan 
bijzondere bomen. Reden om een 
bomenwandeling samen te stellen, waarbij 
naast de straatbomen ook bijzondere bomen 
in de voortuinen aan bod komen. Alvast een 
klein voorproefje: de beschrijving van een paar 
prachtige laatbloeiers, hartje wijk, in het 
midden-plantsoen van de Mr. S. van 
Houtenweg. De Grote Trompetboom ofwel 
Katalpa (Catalpa bignoides). Nu nog wat kaal, 
maar straks vol hartvormige bladeren die – als 
je ze wrijft – een eigenaardige geur afgeven. 
Eind juni staan ze volop in bloei met 
wonderbaarlijk mooie, grote trompetvormige 
witte bloemen met een geel hart. Daarna 
vormen zich lange – 18 tot 35 cm – 
doosvruchten. Als een soort bruine 
sperziebonen met platte harige zaden als de 
vruchten openbarsten.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

De Grote Trompetboom 

Vuilnis……. Ggggrrrrrrrr….. 
 
Menig buurtbewoner ergert zich er wild aan. 
Zwerfvuil in de struiken, half aangevreten 
vuilniszakken naast de ondergrondse 
containers en de hoeveelheid grofvuil die bijna 
dagelijks op bepaalde plekken in de wijk wordt 
gedumpt. Daar valt niet tegen op te ploggen 
en te plandelen. Het bestuur heeft met een 
brief de gemeente aangesproken op haar 
verantwoordelijkheid en aangedrongen op 
een gesprek. Doel van deze actie: Het samen 
met gemeente en bewoners realiseren van 
een innovatieve én structurele oplossing van 
dit probleem. Wordt vervolgd. 
 

 

Melden afval: https://www.debilt.nl/melding-

openbare-ruimte 
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Herinrichting 
Ambachtstraat vertraagd 
 
De Ambachtstraat moet veel veiliger worden 
voor fietsers én voetgangers en vergroenen. 
De toezegging van de gemeente begin 2021 te 
beginnen met de plannen voor herinrichting is 
echter uitgesteld. Wanneer de gemeente haar 
toezegging nakomt is niet duidelijk. Wel dat de 
dit project zeker tot na de zomer stil ligt. De 
reden? Volgens de gemeente zijn er andere 
projecten die meer aandacht vereisen. Het 
bestuur vindt dit een slechte zaak en is 
hierover in gesprek met de gemeente.  
 
 

 

 
 
 

Uitbreiding MSD  
 
Het ziet ernaar uit dat de Provincie de 
uitbreiding van MSD goedkeurt. Geen van de 
ingediende zienswijzen is ontvankelijk 
verklaard. Beroep aantekenen is weinig 
kansrijk. Daarom zet de wijkvereniging liever 
in op goed nabuurschap. Elke zes weken is er 
overleg tussen MSD en bestuur. Daarnaast is 
er regelmatig direct contact tussen MSD en 
direct omwonenden om de overlast te 
beperken en rekening te houden met de 
wensen van bewoners aan Akker, 
Troelstraweg en Looydijk. De geluidsoverlast is 
afgenomen, evenals het zware vrachtverkeer 
en bewoners van Looydijk zijn betrokken bij  
de nieuwbouw achter hun huizen.  
 Dat neemt niet weg dat bestuur en nogal wat 
omwonenden van mening zijn dat een 
productiebedrijf als MSD niet in een woonwijk 
thuishoort. Zeker niet nu ook de 
Ambachtstraat weer in beeld is als 
woningbouwlocatie.  
 

Actueel overzicht werk op site MSD 
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/msd-
animal-health-in-de-bilt/ 
 

 

Woonadviezen naar raad 
 
De Bilt moet groen en dorps blijven. Dat is de 
belangrijkste conclusie in het advies van 
bewoners die deelnamen aan Samenwerken 
aan Wonen, waaronder ook onze 
wijkvereniging. Lijvig rapport, interessante 
conclusies. Per kern aangegeven.  
 
Het college wil het advies meenemen als 
bouwsteen voor de omgevingsvisie en het 
woonbeleid en de concrete adviezen verder 
verkennen. Op 8 juni is de inspraakavond, op 
10 juni bespreekt de raad het advies en op de 
17e beslist ze erover.  
 

 
 
Meer weten? Kijk dan op de site van de 
gemeente. 
https://www.debilt.nl/nieuwsoverzicht/het-
definitieve-advies-over-wonen-van-inwoners-
is-klaar  
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MENS De Bilt 

Verscheidene buurtgenoten zijn er actief, 
anderen doen er een beroep op. MENS De Bilt. 
Dat is dé organisatie in ons dorp voor 
maatschappelijke ondersteuning. Sociaal 
werkers Melanie Engeldal en Misja Oliemans 
lopen beide regelmatig door onze wijk. Ze 
vinden het leuk kennis met je te maken, dus 
spreek ze aan als je een vraag hebt, iets wilt 
weten of zin hebt om er vrijwilliger te worden. 
Je kunt ze ook mailen of bellen.  
 
m.oliemans@mensdebilt.nl 
m.engeldal@mensdebilt.nl  
 
030-7440595 

 

 
Op de foto links Melanie, rechts Misja 

 
Weten wat MENS doet? Kijk dan op 
www.mensdebilt.nl 
 

 

 

De gebiedsmakelaar 
 

 
 
De gebiedsmakelaar in onze wijk – Selma 
Bommel – heeft sinds kort een andere baan. 
Caro  Hollebeek – gebiedsmakelaar voor het 
dorp De Bilt – neemt haar taak nu tijdelijk 
waar. Het werk van de gebiedsmakelaar 
varieert van het leggen van de contacten 
tussen bewoners, wijkverenigingen, 
ondernemers en de gemeente tot het 
meedenken bij het realiseren van 
bewonersinitiatieven en het oplossen van 
problemen. Zoals nu bijvoorbeeld het 
vuilnisprobleem en de vertraging van de 
herinrichting Ambachtstraat. 
 
c.hollebeek@debilt.nl  
Telefoon: 030 - 228 91 90 
 

Iets leuks of bijzonders te 
melden?  
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). 

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.  
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