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Geachte heer, mevrouw, 

 
Graag nodig ik u als aanwonende van de Bilderdijklaan, Hasebroeklaan, Tollenslaan en Soestdijkseweg Noord 
hierbij uit om actief mee te denken over oplossingen Noord. Voor automobilisten, die de Bilderdijklaan 
uitrijden, en voor fietsers op het fietspad langs de voor de verkeerssituatie Bilderdijklaan / Soestdijkseweg 
Soestdijkseweg Noord is deze situatie niet goed overzichtelijk. Misschien heeft u zelf op dit punt wel eens 
een gevaarlijke situatie meegemaakt. 
 
Een structurele oplossing is kostbaar, complex en neemt jaren in beslag. Op korte termijn kunnen tijdelijke 
maatregelen genomen worden, maar deze kunnen wellicht effect hebben op de verkeerscirculatie in uw wijk. 
Tijdens de bijeenkomst willen wij daarover niet alleen met elkaar in gesprek, maar u ook graag aan het werk 
zetten en actief laten meedenken over mogelijke oplossingen. 
 
Plaats en tijdstip 
De bijeenkomst vindt plaats op dinsdagavond 1 maart  2016 in de Mathildezaal van het gemeentehuis aan de 
Soestdijkseweg Zuid 173 te Bilthoven. We beginnen om 19.30 uur en de bijeenkomst is uiterlijk 21.30 uur 
afgelopen. U bent vanaf 19.15 uur welkom voor een kop koffie of thee. 
 
Indeling van de avond 
Op hoofdlijnen hebben wij de avond als volgt ingedeeld: 
- Informatie over de feitelijke situatie 
- Resultaten enquête Bewonersvereniging Bilthoven Noord 
- Meedenken en meedoen in groepen 
- Presentatie van de groepsopbrengsten aan elkaar 
- Vervolg 

 
De bijeenkomst is tot stand gekomen na overleg met het bestuur van de Bewonersvereniging Bilthoven 
Noord. Voor meer informatie naar aanleiding van deze brief kunt u contact opnemen met Mette Corsel. U 
vindt zijn contactgegevens bovenaan deze brief. 
 

Met vriendelijke groet, 

Namens het college van burgemeester en wethouders 
 

 

Jolanda van Hulst 
Wethouder voor verkeer  


