Website vereniging
Het was buffelen maar nou is t’ie er: de
website. In het vorige buurtbericht
aangekondigd. Vanaf nu te raadplegen voor
nieuws en achtergronden over de
wijkvereniging. Variërend van bestuurlijke
informatie – verenigingsplan en statuten
bijvoorbeeld – tot de bomenroute, een
overzicht van handige adressen, eerder
verschenen buurtberichten en de activiteiten
die op stapel staan. Ook leuk: de eerste fotoalbums. Het is de bedoeling er meer te maken,
samen met buurtbewoners. Zie ook pagina 2.

Burendag 25 september

Buurtbericht
7 september 2021
Over relevante zaken en leuke
dingen

Ons voorstel: neem een kijkje en stuur de link
door aan buren, vrienden, verwanten in deze
wijk die nog geen lid zijn. Aanmelden voor het
lidmaatschap is een fluitje van een cent.
https://www.noordoostdebilt.nl/

Onwijs gave ideeën zijn er bedacht. Deze
worden nu door een aantal buurtgenoten
verder uitgewerkt. Wat er allemaal te beleven
is hoor je ongeveer een week van tevoren. Je
krijgt een bericht via de mail.
Noteer in ieder geval vast de datum en de tijd:
zaterdag 25 september van 14.00 – 17.00 uur.

Het is leuk als ook jouw buren meedoen. Of ze
lid zijn van de vereniging maakt niet uit. Alle
bewoners van de wijk zijn welkom op deze
leuke, laagdrempelige en gezellige middag.

Nieuwe recreatieplekken
Aan gene zijde van de Hessenweg – vanaf hier
bezien – komt een immens speelveld voor alle
omringende wijken. Ook de bewoners van
Noord-Oost De Bilt hebben inspraak. Wil je
meedenken of heb je goeie ideeën doe dan
mee met de flitspeiling in de gemeente.
Deelnemen kan tot 26 september.

Nieuw mailadres
Met de introductie van de website is ook het
mailadres veranderd:
info@noordoostdebilt.nl.
Heggemus

www.debilt.nl/laplataspeelplek.
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Spectaculaire klus
Vanaf 20 september arriveren de kant en klare
modules voor het nieuwe laboratorium van
MSD. En ja, dat wordt een spectaculaire klus
die ongeveer drie weken duurt. Want kant en
klaar wil zeggen dat alles wat in een lab aan
vaste voorzieningen nodig is er al in zit en dat
afbouwen een kwestie is van de modules in
elkaar zetten en afwerken.

De modules worden op hun plaats getakeld
met een gigantische kraan. Ook het vervoer is
giga. Er wordt dan ook hinder verwacht van
het transport. Dat is in handen van Mammoet.
In overleg met de gemeente worden nu de
meest optimale routes bepaald. Alle
buurtgenoten aan de Dr. Schaepmanweg,
Troelstraweg, Akker en Looydijk krijgen
hierover binnenkort een brief.

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/msdanimal-health-in-de-bilt/

Groener, fraaier en veiliger
MSD heeft een herbeplantingsplan gemaakt
voor een groot deel van de Ambachtstraat.
Bomen en bloemen dus. Doel: een groener,
fraaier en veiliger straat, waar het plezierig
wandelen is op weg naar de Hessenweg of
daaromtrent.

Groenliefhebbers gezocht
Voor de beplanting op het terrein van MSD en
de erfafscheiding zoekt MSD vrijwilligers aan
de Akker en Troelstraweg (boven en
benedenverdiepingen) die uitkijken op MSD
en die willen meedenken en meepraten over
de groenvoorzieningen bij de erfafscheiding.

Wil je dus invloed op het groen waar jij straks
op uitkijkt? Meld je dan aan. Dat kan
rechtstreeks bij Arjen Vermolen. Een mail met
je naam, adres en telefoonnummer volstaat.
arjen.vermolen@merck.com

Dit sluit aan bij wat de wijkvereniging beoogt
en heeft besproken met de gemeente (zie ook
Buurtbericht 29 mei, pagina 2).
Om te bereiken wat we willen is nu
afgesproken dat MSD en wijkvereniging samen
optrekken. Ook om de niet aan MSD
grenzende stukken slecht onderhouden
gemeentegroen en stoepen te verbeteren.

De mooiste, leukste of meest
maffe plek in de wijk
Onder het motto ‘gespot’ nodigen we alle
leden uit een foto te maken van de mooiste,
leukste, fijnste of meest maffe plek in de wijk.
Als je deze instuurt naar
info@noordoostdebilt.nl, voegen wij deze toe
aan de foto-albums op de website. Zet er wel
even je naam en waar de foto gemaakt is bij.
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Dorpendialoog
De gemeente De Bilt is van plan de
dorpendialoog – begonnen met samenwerken
aan wonen – voort te zetten. Dat gebeurt aan
de hand van vier scenario’s en de impact van
deze scenario’s op de leefomgeving.
Wijkvereniging Noord-Oost De Bilt heeft zich
aangemeld om mee te praten. Dit moet
uiteindelijk resulteren – aldus de brief van de
gemeente over dit onderwerp – in specifieke
uitwerkingen per gebied en in concrete
uitvoeringsplannen.

effectief aan te pakken. Wordt dus voorlopig
nog wel even vervolgd.
Intussen kunnen we ook zelf actie
ondernemen. Ooit gehoord van Litterati?
Klinkt inderdaad naar een Italiaanse roman,
maar is een aardse app waarmee mensen
wereldwijd zwerfafval vastleggen.
Downloaden is simpel. Het gebruik ook. In
combinatie met Plog it Up – ofwel Sportief in
het groen – ontstaat zo een haarscherp beeld
waar veel zwerfafval ligt en waaruit dat zoal
bestaat. Ook als je geen zin hebt in ploggen en
plandelen, kun je met Litterati meewerken aan
het vinden van doeltreffende oplossingen.
https://litterati.org/nl/
https://sportiefinhetgroen.nl/plog-it-up-debilt/

Vuilnis….Gggrrrrrrrrrrr
(deel 2)
Onverminderd ergernis nummer één: het
illegaal dumpen van vuilnis en zwerfafval.
Paar weken geleden hebben een bestuurslid
en bewoners samen met de gemeente een
ronde gelopen door de wijk. Eind september
bespreken gemeente en wijkvereniging een
aantal concrete voorstellen om dit probleem

Bomen over bomen
De Chinese vernisboom (Koelreuteria
paniculata) of blazenboom heeft
samengestelde, geveerde bladeren.

In augustus bloeit de boom met fraaie pluimen
van gele bloemen. In september vormen zich
hieruit opgeblazen vruchten van 3-6 cm. De
groene kleur verandert in de herfst bij het rijp
worden in oranje/roze. Het zwarte zaad is na
roosteren eetbaar. De oorspronkelijke vorm
van 7 tot 17 m hoog heeft een ronde, open
kroon en staat bij de rotonde Hessenweg voor
het fietsen servicepunt. De cultivar 'Fastiagata'
met een recht opgaande groeiwijze, die niet
breed wordt staat op het binnenplein bij de
Rinnebeek.
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Save the date: 30 oktober
In vervolg op de hartverwarmende
verhalenwandeling deze zomer door de wijk
en het bos, dit keer een wandeling waarin je
alles te weten komt over de bijzondere
straatnamen in onze wijk en tegelijkertijd
gezellig met elkaar kunt kennis maken.
Initiatiefnemer is Marcelle Mulder, lid van
onze vereniging.

fietsapp en de wandelapp voor leden van de
wijkvereniging. Uitsluitend voor dit doel te
gebruiken. Dus niet voor de gezelligheid en
smalltalk maar om er samen op uit te gaan. Je
kunt je opgeven via het secretariaat van de
wijkvereniging, dan krijg je een uitnodiging
voor de app. Mailtje met je naam en
telefoonnummer volstaat.
info@noordoostdebilt.nl

De wandeling duurt 1,5 uur en begint om
15.00 uur. Wil je meelopen meld je dan om
14.50-14.55 uur op het plein bij het
gezondheidscentrum aan de Henrica van
Erpweg.

Gezocht: leden commissie
activiteiten

Samen fietsen en wandelen
Nog een idee: voor wie graag een rondje door
de velden fietst of een wandeling maakt en
het leuk vindt dat met anderen te doen. Vanaf
nu kun je elkaar gemakkelijk vinden met de

Heb je er plezier in leuke activiteiten te
bedenken en te organiseren en/of daarbij te
helpen en/of heb je goede ideeën? Wil je ons
dat dan laten weten? Wij zijn op zoek naar
leden voor de commissie activiteiten.
Tijdsbeslag valt mee. We denken aan zo’n vier
activiteiten per jaar.

Filo & Soof over de mens

Filo (de kat): “Zit ik laatst lekker in de zon een
beetje over het leven na te denken, komt er
plotseling een mens met een afvalgrijper op
mij af.”
Soof (de hond): “Nee toch? En toen…?? Je
hebt je toch wel verweerd?”
Filo: “Ze moesten mij gelukkig niet hebben
maar het plastic flesje naast mij. Ik kreeg een
aai.”
Filo & Soof (peinzend): “Pfffft….. dat zijn vast
fijne mensen.”

Website en Facebook
Op de website vind je alle relevante informatie
over de vereniging en op Facebook korte
berichten.
https://www.noordoostdebilt.nl/
https://www.facebook.com/wijkverenigingde
biltno

Mailtje met je naam en telefoonnummer
volstaat. Een van de bestuursleden neemt dan
contact met je op. info@noordoostdebilt.nl
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