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Onze wijk 
Ten oosten van de Hessenweg, tussen 
Looydijk en Groenekanseweg ligt de wijk 
Noord-Oost De Bilt. Onze wijk. Ruim 70 jaar 
geleden ontstaan in een toen karakteristiek 
landschap van velden, akkers en hier en daar 
een boerderij. Anno 2021 worden de kwaliteit 
en de leefbaarheid in onze wijk nog altijd 
bepaald door elementen uit dit landschap. In 
onze straten staan prachtige én zeldzame 
bomen en struiken die ieder seizoen kleur aan 
de straten geven. Er zijn kleine stukjes groen 
tussen de huizen en de flats, die ons in deze 
volgebouwde wijk licht, lucht en ruimte geven.  
 

 
Japanse Sierkers Dr. Schaepmanweg 

 
De kwaliteit, leefbaarheid en veiligheid van de 
wijk staan onder druk. Dat komt onder meer 
door bezuinigingen bij de gemeente, 
waardoor sprake is van achterstallig 
onderhoud van de openbare ruimte én door 
het toenemend aantal zeer grote 
vrachtwagens dat onze wijk doorkruist om 
bedrijven en winkels te bevoorraden. En dan is 
er nog de noodzaak van woningbouw. Ook 
daardoor neemt de druk op de wijk en de 
schaarse ruimte toe. 
 
Een groeiend aantal bewoners maakt zich 
zorgen over deze ontwikkelingen. Daarom 
hebben we na gesprekken met buurtgenoten, 
gemeente, woonstichting SSW en andere 
wijkverenigingen in de gemeente in april 2021 

Wijkvereniging Noord-Oost De Bilt opgericht. 
Iedere inwoner boven de 18 is van harte 
welkom om lid te worden. Elk lid heeft een 
stem op de Algemene Vergadering. 
 

Wat doet wijkvereniging Noord-
Oost De Bilt? 
Kortweg zijn onze activiteiten gericht op het 
verbeteren van de fysieke leefomgeving en 
het versterken van de onderlinge 
verbondenheid tussen mensen. Dat doen we 
door: 

• Het behartigen van de 
gemeenschappelijke belangen van de 
bewoners bij relevante partijen zoals 
de gemeente, bedrijven en anderen. 

• Het verbeteren en op niveau houden 
van het woon- en leefklimaat in de 
wijk, waardoor de wijk zijn kracht 
behoudt. 

• Het versterken van de onderlinge 
verbondenheid tussen bewoners. 

 

Wat kun je van ons verwachten?  
Allereerst dat we onze beloftes nakomen en 
dat we je bij ons werk betrekken en je er over 
informeren. Dat doen we  onder meer via de 
mail en persoonlijk. Ook ontvang je de 
Buurtberichten over relevante zaken en leuke 
dingen en uiteraard wordt je uitgenodigd als 
we iets organiseren.  
 
Onze activiteiten zijn gericht op het 
verbeteren van de fysieke leefomgeving en 
het versterken van de onderlinge 
verbondenheid.  
 

 
Gezellige nazit na verhalenwandeling door de wijk 
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De thema’s 
Fysieke leefomgeving 

• Verkeersstromen en parkeren  

• Groenvoorzieningen en zwerfvuil 

• Beheer en onderhoud straten en stoepen 

• Duurzaamheid 
 
Onderlinge verbondenheid 

• Activiteiten waar mensen elkaar kunnen 
ontmoeten 

• Laagdrempelige ontmoetingsplekken 

• Spel- en sportvoorzieningen 
 
Wij nodigen jou en alle buurtgenoten van 
harte uit om mee te denken en te werken aan 
het realiseren van deze thema’s.  
 

 
Het bos dichtbij onze wijk 

 

Hoe werkt de wijkvereniging? 
De kracht van onze wijkvereniging zijn de 
dwarsverbanden die buurtgenoten al met 
elkaar hebben en de netwerken waarin ze 
verkeren. Ook deze netwerken zijn waardevol 
voor het realiseren van wat we beogen en 
nastreven. Het hart van de vereniging zijn de 
leden, ondersteund door een bestuur en 
tijdelijke commissies. 
 

Wie kunnen lid worden en wat kost 
het? 
Iedere inwoner van deze wijk, ouder dan 18 
kan lid worden van de vereniging. Voorwaarde 
is wel dat leden in Noord-Oost De Bilt wonen. 
Je mag ook per huishouden/gezin lid worden.  
 
Het lidmaatschap kost € 5,00 per jaar per 
huishouden/gezin. Hiervan worden kleinere 
uitgaven die ten goede komen aan de leden 
van de Wijkvereniging bekostigd. Als er een 

grotere activiteit zoals een buurtborrel wordt 
georganiseerd, vragen we aan de mensen die 
meedoen een kleine bijdrage. 
 
 

 
De eerste buurtmoestuin aan de Thorbeckeweg 

 

Hoe kun je je aanmelden? 
Zin om lid te worden? Meld je dan aan via het 
inschrijfformulier op de website 
www.noordoostdebilt.nl  of stuur een mail 
met je naam, adres, telefoonnummer en 
mailadres naarinfo@noordoostdebilt.nl. 
 

 
De Akkertuinen 

 

Wie zitten er in het bestuur? 
In het bestuur zitten Rolf Nijsse (voorzitter), 
Willemien Veldman-Marsman (secretaris), 
Roel de Weger (penningmeester), Marije van 
Hees, Mara Koorn.  
 

Vragen? 
Stuur gerust een mail met je vraag. Daar krijg 
je zo snel mogelijk antwoord op.  
info@noordoostdebilt.nl  
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