
 

 

 
20 maart 2018 
Maandag 19 maart was de inloopbijeenkomst, wat met grote belangstelling is bezocht!  

Tijdens de inloopuren hebben bezoekers informatie gekregen over het nieuwbouwproject 

‘Appartementen De Leijen Zuid’. Medewerkers van Bilthuysen, MENS De Bilt, de gemeente en SSW 

waren aanwezig om vragen te beantwoorden. 

 

Informatie 

Bezoekers ontvingen een papieren brochure. Was 

u niet in de gelegenheid om te komen, dan kunt u 

hier de brochure downloaden. Bovendien is alle 

informatie ook terug te vinden op de website 

deleijenzuid.nl. De website wordt regelmatig 

aangevuld met actuele informatie.  

Wilt u toch liever een papieren 

informatiebrochure? Die kunt u opvragen door te 

mailen naar deleijenzuid@ssw.nl, of ophalen bij 

ons op kantoor. 

Ook de folders die Bilthuysen gisteren uitdeelde 

vindt u terug op onze website. 

 

Start verhuur en toewijzing 

Vanaf dinsdag 27 maart start de verhuur via  

WoningNet. U kunt vanaf dat moment via 

WoningNet reageren op een woning. Zorg voor 

die tijd dat u bij WoningNet ingeschreven staat als 

woningzoekende en dat uw gegevens nog actueel 

zijn. U heeft tot  de tijd om te reageren. 8 april

 

Wist u dat… 

… u evenveel kans op een woning heeft wanneer 

u reageert op 8 april als wanneer u reageert op  

27 maart? Het is namelijk niet zo dat als u als 

eerste reageert, u als eerste kans maakt op een 

woning.  

 

 

Aanvullende informatie 

In deze nieuwsbrief beantwoorden we alvast een 

paar vragen die we gisteren hoorden.  

 

Is er ook openbaar vervoer in de buurt? 

Op een paar minuten loopafstand is bushalte 

Kromhoutkwartier, waar bus 78 stopt. Bus 78 rijdt 

twee keer per uur naar station Bilthoven. Daar 

kunt u overstappen op lijn 77 naar Utrecht of de 

trein. 

 

Zijn er supermarkten in de buurt? 

Supermarkt De Plus ligt in de wijk op 15 minuten 

loopafstand. Zij bieden tevens een boodschappen 

bezorgservice en een inpakservice. Wilt u de deur 

niet uit, dan kunt u de boodschappen online 

bestellen en thuis laten bezorgen. 

Naast De Plus bieden andere supermarkten ook 

de mogelijkheid om uw boodschappen online te 

bestellen en thuis te laten bezorgen. Zoals Albert 

Heijn en Hoogvliet. 

 

MENS heeft een BoodschappenPlusBus, deze 

rijdt vijf dagen per week voor boodschappen, 

winkelen, eten en een uitje. 

 

Hoe zit het met de Gezondheidszorg? 

In de wijk zit een huisartsenpraktijk, apotheek en 

diverse tandartsen. 

 

  

https://deleijenzuid.nl/userfiles/Brochure_AppartementenDeLeijenZuid_SSWmaart2018.pdf
https://www.deleijenzuid.nl/
mailto:deleijenzuid@ssw.nl
https://deleijenzuid.nl/algemene%20informatie/Downloads
https://www.woningnetregioutrecht.nl/
https://www.woningnetregioutrecht.nl/Inschrijven
https://www.plus.nl/supermarkten/bilthoven_plus-bilthoven_220
https://www.plus.nl/info-online-bestellen-bezorging
https://www.plus.nl/info-online-bestellen-bezorging
https://www.ah.nl/over-ah/online-bestellen/bezorgservice?gclid=CjwKCAjw4sLVBRAlEiwASblR-zIF9IvQFyK1u9VRt_BMg3D7LBIfQcHU1bu2Ur6qs_GV8XJHTU6yshoCFkgQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds&dclid=CO_e567P-tkCFdU24AodtuoNcQ
https://www.ah.nl/over-ah/online-bestellen/bezorgservice?gclid=CjwKCAjw4sLVBRAlEiwASblR-zIF9IvQFyK1u9VRt_BMg3D7LBIfQcHU1bu2Ur6qs_GV8XJHTU6yshoCFkgQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds&dclid=CO_e567P-tkCFdU24AodtuoNcQ
https://www.hoogvliet.com/online-bestellen
https://www.mensdebilt.nl/activiteiten/boodschappenplusbus


 

 

Wat is er nog meer in de buurt te vinden?  

Buiten de wijk op ongeveer 15 minuten lopen 

vindt u:  

- Buurthuis WvT, voor allerlei activiteiten; 

- Zwembad Brandenburg; 

- Het Lichtruim met bibliotheek, kunstenhuis, 

theaterzaal met voorstellingen en films; 

- De weekmarkt op vrijdag. 

Worden er ook activiteiten georganiseerd in 

het gebouw?  

MENS De Bilt kan de bewoners ondersteunen bij 

het organiseren van activiteiten in de 

gemeenschappelijke ruimte. 

 

 

Vragen 

Heeft u na het lezen van de informatie vragen? Op de website  vindt u antwoorden op deleijenzuid.nl

de veel gestelde vragen. Bovendien kunt u u ons elke werkdag tussen 8:00 uur en 17:00 uur (op 

vrijdag tot 12:00 uur) bereiken via telefoonnummer 030 220 58 33. Of stuur een e-mail naar 

deleijenzuid@ssw.nl. Een afspraak maken om uw vragen samen door te nemen, kan uiteraard ook. 

 

 

 

https://deleijenzuid.nl/
https://deleijenzuid.nl/faq
mailto:deleijenzuid@ssw.nl

