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Van de voorzitter 
 
Beste leden, 

Zoals jullie weten hebben we een enquête gehouden over de 
gemeentelijke zwembadplannen, de sloop van de gymzaal aan de Marie 
Curieweg, de voor onze wijk grootschalige nieuwbouw met een hoog 
flatgebouw bij het zwembad, woningbouw op de locatie van de biblio-
theek  en de Marie Curieweg. Daarna hebben we iedereen geattendeerd 
op de gemeentelijke voorlichtingsavond over de plannen.  

Daar ik op dat moment met vakantie was heeft onze waarnemend 
secretaris Alfred onze Belangenvereniging vertegenwoordigd en de 
gevoelens van onze wijk kenbaar gemaakt aan de hand van de uitkomst 
van de enquête. Daarna  kregen we erg veel reacties in vervolg op die 
voorlichtings-avond van mede-wijkbewoners die zich verontrust toonden 
over de consequenties van die plannen en de impact daarvan op onze 
woon- en leefomgeving. Zo dreigt in onze wijk de centrale ontmoetings-
plek bij de speeltuin Marie Curieweg het loodje te leggen als die plan-
nen onverkort doorgaan. Ook de massaliteit van de plannen stuiten veel 
wijkbewoners tegen de borst. 

Een aantal betrokken en bezorgde wijkbewoners hebben zich verenigd in 
een Comité om informatie te verzamelen en vervolgstappen te zetten in 
samenspraak met ook andere bewoners in onze wijk buiten het werk-
gebied van onze Belangenvereniging. Daarin zijn ook enkele bestuurs-
leden vertegenwoordigd. Dit Comité zal u nog rechtstreeks benaderen 
middels een flyer en als u het hiermee eens bent, kunt u hen uw steun  
geven. Ook gaat men met behulp van vrijwilligers een eigen website 
maken waarop u zich ook kunt aanmelden en kennis kunt nemen van de 
ontwikkelingen. En natuurlijk uw eigen inbreng geven.   

Inmiddels staat de jaarvergadering binnenkort voor de deur. Graag zien 
wij u op 27 oktober 2010 in het H.F. Witte Centrum.  

Noteert u deze datum. Dan praten we bij. Met een koffie en een drankje. 

Peter Dijs 
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Verdwijnend groen……

Bestuurssamenstelling 2010 
 
Voorzitter:  Peter Dijs    François Mauriacweg  3   tel: 2201993 
Penningmeester: Ricus Peetoom    Otto Hahnweg 15     tel: 2204177 
Wnd. Secretaris:  Alfred Folkeringa  Marie Curieweg     
Lid:   Johan Boonen   Henry Dunantplein 7    tel: 2211141 
Lid:   Anne-Marije van Riet  Lester Pearsonweg 6   tel: 2733388 
Lid:    Joël Scherrenberg  Alfred Nobellaan 19   tel: 2993159 
Lid:   Dick Vierhout   Marie Curieweg 28   tel: 7854824 
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NOTEER VAST IN UW AGENDA OF ZET OP DE KALENDER: 
Jaarvergadering Belangenvereniging: woensdag 27 oktober 2010 

 
 

 
 

 
 

Wijkschoonmaakdag 2010 

Op 5 juni 2010 was er de jaarlijkse wijkschoonmaakdag georganiseerd door onze groencommissie. Er was weer 
volop activiteit en er werd driftig gesnoeid door de wijkbewoners. Ook onze wijkcontactpersoon Annemiek Vos 
deed dapper mee. Vrijwilligers zorgen voor de koffie en een versnapering voor de kinderen die enthousiast 
meededen. Inmiddels een leuke traditie om gezamenlijk de schouders onder een gemeenschappelijk doel te 
zetten: het schoonhouden van onze wijk. Mensen, bedankt voor jullie inzet.   

Het Bestuur 

De prijs van het nieuwe zwembad (ingezonden stuk) 
  
Op 19 mei jl werd het plan gepresenteerd voor de bouw van een nieuw zwembad annex sporthal en 
zalencentrum in onze wijk op het terrein van het H.F.Wittecentrum. Dit plan moet worden bekostigd uit de 
bouw van woningen op de achterblijvende locaties én uit geld dat van projectontwikkelaars komt. Dit laatste 
heeft waarschijnlijk invloed op de democratische besluitvorming rondom het plan. Immers: wiens brood men 
eet, wiens woord men spreekt.  Die locaties zijn: het H.F. Witteterrein zelf inclusief het speelveld tegenover de 

Aldi. De plaats van het oude gebouw van de bibliotheek, het 
terrein van het zwembad Brandenburg dat dan afgebroken 
gaat worden en de plaats van de gymzaal aan de Marie 
Curieweg (die ook afgebroken wordt), inclusief het 
voetbalgedeelte van het veld, dus tot aan de boom bij de 
glijbaan én al het omringende (speel)groen rond de gymzaal. 
Dit brengt echter nog niet genoeg op. Een grote klapper moet 
worden gemaakt door de bouw van een vijfde torenflat. Ook 
op het H.F. Witteterrein, dus tussen de vier flats die er al staan.  
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De nieuwe flat zal even hoog zijn en 1,5 x zo breed als alle bestaande flats. Ook hoog wordt het sportcentrum 
zelf, namelijk 11 meter hoog. Hierdoor komt het dak van het zwembadcomplex meer dan 2 meter hoger te 
liggen dan alle omringende woonhuizen. Een open klapdak moet het idee geven dat het een open zwembad 
is; de te verwachten geluidshinder voor de direct omwonenden baart ons grote zorgen. 
  
Dit alles is de prijs die wij in onze wijk zullen moeten gaan betalen voor een nieuw zwembad dat de hele 
gemeente De Bilt een dienst bewijst. De consequenties zijn dat het bewonersaantal van de wijk toeneemt met 
20%. Dat betekent een evenredige verhoging van het aantal auto’s, dus verkeersbewegingen en dus ook 
evenzoveel toename van de luchtverontreiniging. Daarbij is nog niet inbegrepen de verkeersoverlast die het 
sportcomplex zelf zal gaan veroorzaken. Iemand zei: ’je hebt dan gewoon iedere dag de avondvierdaagse voor je 
deur.’  De speelvelden voor jongeren verdwijnen. Waar moeten zij naar toe? Met zegt wel dat we inspraak 
hebben, maar die komt dan neer op de keuze tussen een zandbak of een voetbalkooi. De hoge flats die er nu 
staan zijn al voor vele bewoners een doorn in het oog, laat staan dat er nog eens zo’n flat bijkomt. Zo'n 
mega groot betonnen element vormt als skyline nog meer verstoring van de ruimtelijke beleving voor het 
omringende gebied (Groenekan, Bilthoven). Ook de inwoners van deze gebieden hebben dus nadeel van de 
plannen. 
  
Wat weg is komt niet meer terug en wat er eenmaal staat gaat niet zo gemakkelijk meer weg. Daarom willen wij 
met een groep actieve en zeer verontruste bewoners van de wijk Weltevreden zorgen dat dit plan niet door de 
gemeenteraad wordt aangenomen. Wij willen graag meedenken, maar dan vanaf het begin. Wij vinden namelijk 
dat het uitgangspunt van dit plan, bekostiging door bebouwing op de achterblijvende locaties, een 
onevenredige belasting geeft voor onze wijk, terwijl heel de gemeente De Bilt er baat bij heeft. 
 Vind u ook dat er een beter plan moet komen voor het zwembad en de sporthal? 
 
Een veronruste wijkbewoner (die inmiddels is toegetreden tot het comité WTV) 
 

 
SchrijenMaatwerk.nl 

De onderhouds- en renovatie buurman. 
Alle kleinere electra, water, hout en binnen/buiten huis onderhoudswerkzaamheden. 
Uurtje Ed: ik kom ook voor die lekkende kraan, piepende deur of defecte tuinlamp. 

Geen voorrijkosten. 
 

SchrijenMaatwerk.nl 
Ed Schrijen 

H. Dunantplein 5 
3731 CK de Bilt. 

06-18665872 

 

Lampen nieuws 

De ontwikkelingen rondom de LED lampen wordt nog steeds gevolgd. Tot nu echter nog 
geen nieuws onder de zon dat ons helpt aan geschikte LED-lampen voor onze brandgangen. 
Maar mocht uzelf op dit gebied iets signaleren: laat het dan weten aan onze 
penningmeester Ricus Peetoom (030) - 2204177 of aan onze lampenman Frank ter Braak, 
telefoon  (030) - 220 15 76. 
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Hondentoiletten 

Inmiddels heeft de gemeente bij het schelpenpad aan de Blitse Rading waar veel 
viervoeters worden uitgelaten ook hondentoiletten geplaatst. Het moet inmiddels in de 
wijk  merkbaar zijn dat er minder drollen langs weg en straat liggen.  Er wordt wat we 
vernemen goed gebruik gemaakt van de poepzakjes. Hondenbezitters: een pluim. Weer 
een bijdrage om onze wijk schoon te houden.  

Natuurlijk ook de mensen van de gemeente die voor de toiletten gezorgd hebben en 
met regelmaat de zakjes verversen en de poep opruimen: bedankt. Tenslotte hebben 
wij vernomen dat er scherper op zal worden toegezien dat honden aangelijnd 
uitgelaten worden. Om boetes te voorkomen raden we de hondenliefhebber aan dat te 
doen. Een gewaarschuwd mens (met hond) telt natuurlijk altijd al voor twee.     

 

Website Belangenvereniging 
Ons bestuurslid Johan Boonen is momenteel druk bezig met een website voor onze vereniging. Op de oproep 
voor vrijwilligers waren er positieve reacties. Binnen het bestuur staat het onderwerp op de agenda voor de 
eerstvolgende bestuursvergadering. We houden u op de hoogte. 

Bestuur 
 
 

Praktijk voor voet-reflexzone-therapie 

 

Voor ontspannende en therapeutische voetmassages. 

Lester Pearsonweg 22, 3731 CD De Bilt 
tel. 030 2203606, mobiel 06 25591531, email: erna.top@gmail.com 

Lid LVNG (Landelijke vereniging voor natuurgeneeswijzen)  

 
Kijk voor meer informatie op www.ernatop.nl. 

  
Een lid had in de vorige INFO gelezen over  poreuze dakpannen en dat problemen kunnen worden voorkomen door ze te 
laten schoonmaken of dat zelf te doen.  Nu zou zij dat liever laten doen en vroeg zich af of het, net als bij het opnieuw 
voegen van de buitenmuren, misschien mogelijk is om iets collectief te regelen. Indien ook daarvoor belangstelling op dit 
gebied iets collectiefs te doen: graag een e-mail naar secretariaat.weltevreden@gmail.com. 
 


	Penningmeester: Ricus Peetoom    Otto Hahnweg 15     tel: 2204177
	Wijkschoonmaakdag 2010
	De prijs van het nieuwe zwembad (ingezonden stuk)
	SchrijenMaatwerk.nl
	SchrijenMaatwerk.nl
	Lampen nieuws
	/Hondentoiletten




