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Beste leden, 

Hier is ie dan. Het eerste nummer van 2011 van onze INFO.  Helaas was ik de sinds medio 

december vanwege gezondheidsproblemen buiten beeld, maar het gaat nu al weer wat beter.  

In deze INFO willen wij u attenderen op onze website. Om dit goed te laten werken vraag ik u 

om eens te kijken op het internet en een bezoek te brengen aan de website: 

http://www.belangenverenigingweltevreden.nl 

Aarzel vooral niet om te reageren via het forum waarop u kunt communiceren met uw mede 

wijkbewoners en bestuursleden. Hebt u op- of aanmerkingen, suggesties, mits u iets: dan is er 

het zogenaamde “gastenboek” waarop u uw wensen over de website kenbaar kunt maken.  

Samen kunnen we de website mooier maken en verbeteren. 

Verder vraag ik uw aandacht voor onze Weltevreden Wijk Schoonmaakdag waarin ieder weer 

zijn beste beentje kan voorzetten om bij te dragen aan de eigen woonomgeving. Onze 

Groencommissie onder leiding van Joël Scherrenberg organiseert deze dag die dit jaar op 

zaterdag 28 mei a.s. zal plaatsvinden. Noteer deze datum alvast in uw agenda. Samen met u 

hopen we op mooi weer.  En u weet: vele handen maken licht werk, dus doe vooral mee. 

 

Het Comité WTV en de Verkeerscommissie hebben een bijdrage geleverd over de stand van 

zaken plus nog wat andere wetenswaardigheden.  

Mede namens de andere bestuursleden wens ik u veel leesplezier.   

Peter Dijs, voorzitter 

 

 

Het bestuur voor 2011 is als volgt samengesteld: 

Voorzitter:  Peter Dijs    François Mauriacweg  3   tel: 2201993 

Penningmeester: Ricus Peetoom   Otto Hahnweg 15     tel: 2204177 

Secretaris:   Dick Vierhout  Marie Curieweg 28   tel: 7854824 

   Alfred Folkeringa  Marcie Curieweg 20 

Lid:   Joël Scherrenberg  Alfred Nobellaan 19   tel: 2993159 

Lid:    Anne-Marije van Riet Lester Pearsonweg 6  tel: 2733388 
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Garagedeuren: Robot Kanteldeuren Godfried van Rhenenlaan 18 3417 AP  Montfoort 
Tel: 0348-475719  Fax: 0348-418225 

Ook Metz Onderhoudsbedrijf heeft inmiddels ervaring met deze deuren 

 
 

 
 
 

 

 

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 

Onze eigen  NVM-Makelaar thuis op de Alfred Nobellaan 19  in De Bilt 

of bel 030 -2192680  

 

Scherrenberg Makelaardij BV, Postbus 14079, 3508 SC Utrecht, 

www.scherrenberg-makelaardij.nl 

 

http://www.scherrenberg-makelaardij.nl/
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Van de penningmeester: financieel jaarverslag 2010 

Balans per 31 december 31-12-2010 31-12-2009 31-12-2008  

Activa        

Kas-verf  €       4,74-  €      61,86   €    155,47   

Postbank  € 1.483,45   €    160,17   €    619,34   

Roparco  €           -     € 4.500,00   € 4.979,60   

Leaseplan Bank  € 5.000,00       

Voorraad verf  €    180,00   €    105,00   €           -     

Debiteuren  €           -     €    500,00   €           -     

Totaal  € 6.658,71   € 5.327,03   € 5.754,41   

        

Passiva        

Crediteuren  €    130,36   €    340,00   €           -     

Reserve Jubileum  € 2.000,00   €    800,00   € 2.000,00   

Vermogen  € 4.528,35   € 4.187,03   € 3.754,41   

Totaal  € 6.658,71   € 5.327,03   € 5.754,41   

     

Toelichting: 9 blikken á 6 blikken á   

Voorraad verf: á € 20,00 á € 17,50   

     

Overzicht van Inkomsten en Uitgaven    

Inkomsten: 2010 2009 
Begroting 2009 Begroting 2010 

Contributie  € 2.590,00   € 2.604,00  2.500  2.500  

Rente  €    133,65   €    115,10  100  100  

Opbrengst Verf/knoppen  €       8,40   €      11,39    

Giften  €      99,00   €      75,00    

Advertenties  €      90,00   €      90,00    

DVD verkopen  €    195,00     

Subsidie gemeente  €    796,71     

Totaal  € 3.912,76   € 2.895,49   €   2.600,00   €  2.600,00  

       

Uitgaven:      

Kerst/nieuwjaar  €    242,86   €    337,50  500  300  

Kosten jaarvergadering  €    187,90   €    225,50  450  450  
Bestuurskosten/ kado 
contactpers.  €    157,54   €    165,70  100  100  

Kosten drukwerk  €    430,00   €    205,00  200  100  

Exploitatie verlichting  € 1.060,00   €    570,00  600  900  

Algemene kosten  €      53,14   €      49,62  50  50  

Nieuwe jub. Pot  € 1.200,00   €    800,00    

Verlies op Verf/knoppen  €           -     €           -      

 jubileum  €    240,00   € 2.109,55  -1300 700 

uit JUBILEUM POT eind vjr  €           -     € 2.000,00- 2000  

Totaal  € 3.571,44   € 2.462,87   €   2.600,00   €  2.600,00  

Resultaat   €      341,32   €      432,62   €                -     €               -    

     

Toevoeging  Jub fonds 1200 800   

Kostenjubileum(aanmaak DVD's)  €    240,00   € 2.109,55    

Saldo JUB fonds (zie balans) 2.000,00 800,00   
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Verslag van de jaarvergadering 2010 gehouden op 27 oktober 2010 

Aanwezig:  31 personen, waarvan 25 leden en 6 bestuursleden.  Geen afmelding ontvangen. 

1. Om 20.05 uur opent voorzitter Peter Dijs de vergadering door iedereen van harte welkom te heten.  

2. Verslag jaarvergadering 2009 

De vraag over de begroting van de LED-lampen (punt 6) wordt beantwoord bij de bespreking van de 

begroting 2011. Annemieke merkt op het verslag van de vergadering zo snel mogelijk na de 

vergadering te willen ontvangen. Het verslag wordt aanvaard met complimenten voor de secretaris. 

Bestuurslid Johan Boonen vraag, i.v.m. de wet op de privacybescherming of er bezwaar is tegen het 

nemen van foto‟s t.b.v. de website. Er zijn geen bezwaren. 

3. Bestuursverslag 2009 

Het verslag wordt met complimenten aan de secretaris goedgekeurd. 

4. Verslag kascommissie 2009 en 5. Goedkeuring financieel jaarverslag 2009. 

De kascommissie, bestaande uit de heer van der Rijst en de heer de Groot en mw. Roemer als 

reservelid, hebben de stukken gecontroleerd en in orde bevonden. Het verslag wordt goedgekeurd met 

dan aan de penningmeester. 

6. Begroting 2011 

De voorzitter geeft aan dat punt 12 bij de bespreking de begroting 2011 aan de orde komt. De 

penningmeester, Ricus Peetoom, licht de begroting toe. Het bestuur heeft kritisch gekeken naar de 

posten op de begroting. Er is ruimte gevonden in de kosten voor de jaarvergadering. Aangezien deze 

eenmaal per jaar plaatsvinden kunnen de kosten hiervoor omlaag. Dit geldt ook voor de post „lampen‟. 

Hierdoor is geld vrij gekomen t.b.v. de startsubsidie voor het comité Weltevreden (WTV).  

De penningmeester maakt complimenten aan het jubileumcommissie. Door een forse subsidie vanuit 

de gemeente, waarvoor dank, en geld van sponsoren heeft het jubileum de belangenvereniging slechts 

109,00 euro gekost. Dit is vooral besteed aan bedankjes voor o.a. logo-ontwerp. 

Wijkcontactambtenaar Annemieke Vos merkt op vooral gebruik te maken van de subsidie voor wijk- en 

dorpsgericht werken voor wat betreft bestuurs- en drukwerkkosten door deze kosten in te dienen. 

De heer Van Seventer vraagt zich af wanneer de armaturen worden aangeschaft. Er is contact 

geweest met de penningmeester. Er zijn twee armaturen kapot. Frank ter Braak besteed de komende 

weken aandacht aan de kapotte armaturen. 

De begroting wordt aanvaard. 

7. Benoeming kascommissie 2010 

De kascommissie 2010 bestaat uit de heer de Groot, de heer van der Rijst en de heer Steinberger. 

8. Verkiezing bestuur 2011 

Het bestuur wordt unaniem herkozen. 

9. Toestemming algemene ledenvergadering oktober 2011 

De leden stemmen unaniem toe met een jaarvergadering in oktober 2011. 
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10. Presentatie website 

Bestuurslid Boonen en de heer van der Elzakker hebben samen de website ontwikkeld, waarbij de 

heer van der Elzakker de bouw voor zijn rekening heeft genomen. Bestuurslid Johan Boonen geeft een 

presentatie. Het webadres is www.belangenverenigingweltevreden.nl. 

Bewoners kunnen informatie aanleveren voor de website, zoals bijvoorbeeld nieuwtjes, via het 

secretariaat van de belangenvereniging. Het bestuur is verantwoordelijk voor de inhoud van de 

website. De webmaster is verantwoordelijk voor de technische aspecten. 

De heer van der Elzakker wordt bedankt met een applaus en een aardigheidje voor de geleverde 

inspanningen. 

De voorzitter bedankt ook bestuurslid Johan Boonen. 

11. Terugblik bewonersenquête ‘bouwplannen’ 
 

Bestuurslid Alfred Folkeringa geeft een toelichting naar aanleiding van de conceptnota. De enquête is 

door 30% van de leden van de belangenvereniging ingevuld geretourneerd. Uit de enquête blijkt dat 

4% voor de plannen is zoals verwoord in de contourennota. 95% van de leden was tegen de 

contourennota, waarbij 45% van de leden aanvullingen had. 1% had geen mening. 

Het bestuur heeft besloten zich aan te sluiten bij het opgerichte comité WVT. Het comité is inmiddels 

actief. Op 9 november a.s. vindt om 20.00 uur op het gemeentehuis een overleg plaats tussen de 

gemeente en alle belanghebbenden. Bewoners kunnen hierbij aanwezig zijn, maar hebben geen 

spreektijd. Alfred Folkeringa geeft aan niet inhoudelijk in te gaan op de activiteiten van het comité, 

omdat dit comité onafhankelijk van het bestuur opereert en wijkoverstijgend optreedt en dit buiten het 

bestek van de jaarvergadering valt. 

De informatie van het comité is te vinden via www.zwembaddebilt.nl. 

12. Voorstel financiële ondersteuning comité WTV 
 

Dit is behandeld onder punt 6. 

13.  Rondvraag 

Ricus Peetoom brengt een mail in van mevrouw Kelledonk lid m.b.t. een fietsdoorsteek bij het H.F. 

Witte gebouw naar het fietspad en een fietsdoorsteek bij de brandweerkazerne. 

De heer Steinberger suggereert of er opvolging te vinden is voor wijkschilder de heer Kloppenborg, 

waar leden korting kunnen krijgen. 

De heer Grasmaijer merkt op dat het jaarverslag 2009 meldt dat de situatie vanaf de parkeerplaats van 

het H.F. Witte naar de Alfred Nobellaan onduidelijk is. De haaientanden bieden geen duidelijkheid. 

Echter, er ontbreekt het verkeersbord. De heer den Ouden merkt op dat een verkeersbult een 

oplossing zou kunnen zijn. 

Wijkcontactambtenaar Annemieke Vos merkt op dat de kosten voor de LED-lampen ook declarabel 

kunnen zijn aangezien de gemeente De Bilt als thema duurzame gemeente heeft. 

De heer van Nieuwenhuizen merkt op dat de verkeerssituatie van de Alfred Nobellaan bij de 

aansluiting met de Blauwkapelse weg nog steeds onoverzichtelijk is. Dit ondanks dat de eerste 

verkeersplek nu opgeheven is. 
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Mevrouw van der Elzakker  vraagt of er al meer bekend is over de noodwinkel van de Albert Heijn. 

Ricus Peetoom geeft aan dat er geen nieuwe informatie is.  

De heer Elsing vraagt zich af of het mogelijk is bij de gemeente aan te kaarten of de glasbakken bij de 

Aldi ondergronds geplaatst kunnen worden. Ook geeft hij aan dat vrachtwagens met een harde bonk 

over de verkeersdrempel bij de Aldi rijden. Ook rammelt de drempel. De verkeerscommissie zal dit 

meenemen. 

14. Sluiting om 21.10 uur 
 
Namens het secretariaat,  
Dick Vierhout 

 

Bestuursverslag 2010 

Het bestuur is in 2010 vijfmaal bijeen geweest. Tijdens deze bijeenkomsten is gesproken over de 

website, buurbemiddeling, het secretariaat en de petitie met betrekking tot de gemeentelijke 

contourennota (nieuwbouw/zwembad). 

In mei heeft, naast de jaarlijkse speeltuinschoonmaakdag, ook een informatiebijeenkomst 

plaatsgevonden in het HF Witte Centrum over de countourennota. 

Ook is er in 2010 overleg geweest tussen de groen- en de verkeerscommissie en de gemeente over 

diverse groen- en verkeerszaken. 

Namens het secretariaat, 
Anne-Marije van Riet 

 
De website van uw vereniging 
Op de vorige jaarvergadering werd de website van onze Belangenvereniging gepresenteerd. Noeste 

arbeid van ons lid Bernard van Elzakker en Johan Boonen hebben een fantastisch resultaat bereikt, 

want onze website bevat werkelijk alles wat u van een vereniging als de onze mag verwachten en 

hiermee geven we toch wel, met dank aan de beide heren, een digitaal visitekaartje af wat gezien mag 

worden. De taak van Johan is vanwege zijn vertrek als bestuurslid overgenomen door Ricus Peetoom.  

De acceptatie van het internet als primaire informatiebron maken het hebben van een website bijna tot 

een normale vanzelfsprekendheid.  

Het internet is door het dynamische karakter een ideaal kanaal om te communiceren. Met leden 

onderling en met bestuursleden. Maar eerlijk is eerlijk: we moeten er zelf nog wel aan wennen. Want 

een goede website staat en valt met het praktische gebruik.  

Voordelen van de website die wij in de lucht houden: 

 Altijd bereikbaar.  

 Informerende functie: we proberen zoveel mogelijk informatie over onze wijk te verzamelen en 

te verspreiden waarbij onze wijk centraal staat. 

 Biedt versterking Weltevreden wij-gevoel  

 Biedt mogelijkheid tot reactie en interactie via forum en gastenboek.  



INFO April-Mei 2011 
 

   
 

INFOflits is het informatieblad van de Belangenvereniging Weltevreden  opgericht 02-10-1974  KvK nr 40478096 
Bankrekening 297559  Uitgave april-mei 2011 

Iedereen kan altijd  wanneer hij of zij wil de website bezoeken. U op de website terecht voor vragen 

en/of als u een mening wilt uitwisselen. Soms kunt u het antwoord op u vragen al op de website 

vinden. Ook kunt u reageren als u iets mist. Zo is er een e-mailfunctie om berichten te versturen, maar 

u kunt ook gebruik maken van een forum. 

Op de website kunt u informatie vinden over de wijk, de geschiedenis, over onze huizen in de wijk. U 

kunt doorklikken naar bedrijven van wijkbewoners, er is een link met de gemeente, kranten en andere 

media. Ook is er een archief waarop u de INFO Weltevreden nog eens kunt nalezen. En als u naar de 

jaarvergadering gaat kun u de stukken vinden zoals jaarverslagen en dergelijke.   

Het is natuurlijk van belang om de website actueel te houden: daarom zullen we ons best moeten doen 

steeds wat nieuws over de wijk of ontwikkelingen die voor onze wijk van belang zijn te vermelden. Of 

wanneer er wat te doen is.  

Het is niet de bedoeling dat onze website eenrichtingsverkeer bevat. Er zijn verschillende 

interactiemogelijkheden opgenomen waarop  leden input kunnen leveren, ideeën kunnen ventileren, 

aangeven wat u nog mist.  Als u beschikt over foto‟s van wijk(bewoners), stuur ze in. 

Onze website is voor ons geen doel op zich, maar biedt hopelijk een welkome aanvulling op de 

bestaande communicatie.  Zo blijven we INFO Weltevreden voorlopig nog wel  even uitgeven, want we 

weten dat het ook plezierig is om iets door te bladeren.  

Maak vooral gebruik van de website en laat weten wat u er van vindt. 

Website-forum 
Op het forum van onze site staan de volgende noodkreten, zonder enige reactie.  
 
25-11-10 14:45  
Heeft iemand ervaring met vloer- en/of gevelisolatie? Wat bespaart het aan gas, wat kost het, wat is 

een goede firma etc.? 
  
26-11-10 14:01  
Wat vinden de bewoners van met name de A. Nobellaan en de Tinbergenweg van het effect van de 
begin dit jaar aangelegde verkeersdrempels? De hele dag is het een gebonk van jewelste van met 
name de vrachtwagens van de firma Avezaat die stenen ophalen op het H. Dunantplein en deze naar 
elders vervoeren. Zonder vaart te minderen worden de drempels "genomen". Dat geldt overigens ook 
voor veel ander vrachtverkeer en met name ook voor aanhangers achter auto's. Wordt het niet eens 

tijd deze drempels wat af te vlakken en daar de gemeente om te vragen? 
 
Reageren kan via http://www.belangenverenigingweltevreden.nl. 

 

Noodwinkel AH 

Naar aanleiding van onze brief heeft de gemeente een eerste reactie afgegeven: 

De bevoorradingsroute van de noodwinkel is dat de vrachtauto aanrijdt via Asserweg of eventueel 

Nobellaan en vertrekt via Biltse Rading. Hiervoor wordt door AH een aantakking gemaakt op de 

rotonde. Bij de rotonde en bij de Nobellaan komen bussluizen 

De streep is een kadastrale lijn tussen twee verschillende kadastrale nummers 
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Wij willen afwachten hoe de feitelijke situatie zich gaat ontwikkelen als de noodwinkel in gebruik is. Als 

blijkt dat het dan gewenst is dat er een zebrapad  tijdelijk komt, zijn wij bereid dat dan te realiseren, 

maar niet nu al op voorhand. 

AH heeft ons al in 2008 gevraagd of de locatie bij het HF Witte gebruikt mocht worden als noodwinkel 

en de gemeente heeft hiermee ingestemd. AH heeft geen belangstelling voor de locatie Europatuin, 

dus is dit ook niet in beeld.  

Ik hoop dat de vragen zo voldoende zijn beantwoord. Er komt overigens nog een formele brief van het 

college van B&W, maar hier alvast een ambtelijke reactie. 

Dit naar aanleiding van onze brief: 

Geacht College van Burgemeester en wethouders, 

Ondergetekenden hebben als leden van de “Belangenvereniging Weltevreden” als verkeerscommissie 

de situatietekening van de noodwinkel bekeken en hebben de volgende opmerkingen: 

1. Uit de tekening blijkt dat voor de aan en afvoer van goederen de vrachtwagens de nodige 

manoeuvres moeten uitvoeren op de kruising Alfred Nobellaan en Asserweg. Mede gezien het  

2. drukke fietsverkeer van (met name de scholieren) en naar het tunneltje (Martin Luther Kingweg) 

lijkt ons dat  

3. geen veilige en werkbare situatie.Telefonisch overleg met de heer de Rooij leverde als 

oplossing op : eenrichtingsverkeer vanaf de kruising naar de (nu nog) afgesloten arm van de 

rotonde in de Biltse Rading (met bussluizen). 

Deze oplossing maakt dat het aan en afvoeren van de goederen op een veel veiligere manier kan 

plaatsvinden en als de chauffeurs toch al de route vanaf de Looijdijk-Asserweg rijden kunnen ze 

rechtuit naar de laad/losplek. Daardoor hoeven ze dan ook niet door onze wijk. 

Kunt u ons bevestigen dat dat de praktijksituatie gaat worden? 

2. Op de tekening staat een streep van de hoek Asserweg/Nobellaan naar de hoek bij het tunneltje. 

Wat wordt daar mee aangegeven? 

3. Gezien de drukte die we op deze kruising kunnen gaan verwachten lijkt het ons een goed plan om 

een zebrapad aan te leggen op de Nobellaan ter hoogte van de inrit naar het parkeerterrein. 

 

4. Is er inmiddels aandacht voor het gebruik van “noodwinkel” van een prachtige alternatieve plek, het 

terrein van Europatuin langs de Universiteitsweg? 

Met vriendelijke groet en in afwachting van uw antwoorden verblijven wij, 

Ricus Peetoom, Lieuwe Hoiting,Alexander de Groot 

Leden van Belangenvereniging "Weltevreden" 

Stop de persen……laatste nieuws heet van de naald…..!!!! 

De leden van de verkeerscommissie zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de participatiegroep 

Gemeentelijk verkeer en Vervoerplan (GVVP) 
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Deze vond voor de eerste keer plaats op dinsdag 19 april in het gemeentehuis. Daar zijn we gevraagd 

om mee te denken over oplossingen en de ideeën van de gemeente te toetsen. De adviezen van de 

participatiegroep worden meegenomen bij de vorming van het GVVP. 

Het doel is om uiteindelijk aan het eind van dit jaar een vastgesteld plan te hebben, dat in de gemeente 
breed gedragen wordt. De projectgroep vindt draagvlak voor dergelijke plannen zeer belangrijk. Het is 
uiteindelijk een plan dat voor ons wordt gemaakt, om het verkeer- en vervoerklimaat voor ons 
aangenamer te maken en beter te laten aansluiten bij de wensen van ons en andere betrokkenen. 
We zullen de komende twee maanden zeer regelmatig bij elkaar komen om te brainstormen over alle 

verkeerszaken. 

Drie maal is scheepsrecht. 

Een uitdrukking die ook wel wordt gebruikt om te rechtvaardigen dat je iets voor de derde keer doet. En 

toch moet ik er niet aan denken dat deze uitdrukking in dit geval ook op mij van toepassing zou kunnen 

zijn. 

Recent ben ik voor de tweede maal slachtoffer geworden van criminaliteit: ook nu weer zijn er in de 

nachtelijke uren onderdelen van mijn op straat geparkeerde auto gestolen. Was er de eerste keer nog 

sprake van “beperkte schade”,  de tweede keer heeft het boevengilde mij achter gelaten met een 

schadepost van ruim EUR 2.200,-. En de derde maal????? 

Om die reden ben ik met spoed op zoek naar een garage en doe ik op deze manier het verzoek aan u 

of u zelf of iemand die u kent beschikt over een garage die u aan mij zou willen verhuren.  

U kunt mij telefonisch bereiken via 06 15 86 86 61. Ook kunt u contact opnemen met het bestuur van 

de vereniging. Mijn naam en adres zijn daar bekend. 

 

Alvast ontzettend bedankt voor uw reactie. 

 

Comité WTV 

Naar aanleiding van de Contourennota voor een nieuw sport-, zwem- en zalencomplex in onder andere 

onze wijk heeft het comité WTV, namens een grote meerderheid van de bewoners uit de wijk 

Weltevreden, actie gevoerd tegen de plannen van het college van B&W. Het comité vertegenwoordigd 

niet alleen bewoners uit onze wijk maar ook bewoners buiten het bereik van de Belangenvereniging. 

Tijdens de massaal bezochte informatieavond in het HF Wittecentrum bleek dat wij als bewoners van 

deze mooie wijk niet zondermeer de plannen van dit college zouden accepteren. De vele kritische 

vragen en opmerkingen van u hebben er mede toe bijgedragen dat wethouder Mittendorf moest 

erkennen dat er weinig draagvlak is voor deze Contourennota in de wijk Weltevreden. (overigens was 

er ook weinig tot geen draagvlak in de wijken Brandenburg en Tuindorp) Oók het massaal door u 

bezochte Rondetafelgesprek en het luide applaus tijdens en na de inspraakmogelijkheid voor het 

comité heeft er zeker toe bijgedragen dat de commissie en later de gemeenteraad het plan heeft terug 

verwezen naar het college.  Zonder uw steun op deze specifieke momenten hadden wij nooit zo 
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duidelijk kenbaar kunnen maken dat er weinig draagvlak is voor de huidige Contourennota. Wij 

rekenen dan ook  in de toekomst op uw steun tijdens de momenten die er werkelijk toe doen!  

Nog even ter herinnering; het huidige plan voorziet in de bouw van een sportcomplex van tenminste 10 

meter hoog op het HF Witteplein, een hoge dubbele flat (uit cadans met de huidige flats aan de 

ringweg), 42 woningen en de daarbij behorende parkeerplaatsen. Dit gaat ten koste van meer dan 

8.000 vierkante meter aan groen, sportveldjes en speel- en ontmoetingsruimte. Ook het grasveldje aan 

de Marie Curieweg, al jaren een centrale ontmoetingsplek voor jong en oud, zal grotendeels worden 

bebouwd met woningen. Mede naar aanleiding van onze acties heeft de gemeenteraad in december 

2010 het college de opdracht gegeven om nader onderzoek te verrichten naar alternatieve locaties 

voor een nieuw sport-, zwem- en zalencomplex. Tevens heeft de gemeenteraad opdracht gegeven om 

hierbij burgerparticipatie vorm te geven conform de participatiewijzer van de gemeente De Bilt. Deze 

burgerparticipatie heeft vorm gekregen in een klankbordgroep. Op  7 april heeft de eerste vergadering 

plaats gevonden van deze klankbordgroep. Teneinde een stevige positie te creëren is het comité 

nauwe samenwerking aangegaan  met andere betrokken bewonersgroepen om in gezamenlijkheid 

onze standpunten uit te dragen naar het college.  

Ons uitgangspunt is het volgende:  

Algemeen: Het verlies aan openbaar groen, sportveldjes en vrije speelruimte om een nieuw sport- en 

zalencomplex budgetneutraal te kunnen financieren legt een onevenredige claim op de  wijk 

weltevreden en zou rechtvaardiger over de gehele gemeente moeten worden verdeeld. 

Bouwlocatie HF Witte: 

Het zwembad mag niet naar de wijk Weltevreden komen. Een kollosaal pand van tenminste 10 meter 

hoog, een hoge dubbele flat en eengezinswoningen op deze lokatie past niet in het groene en dorpse 

karakter van deze wijk. Bebouwing van deze lokatie dient plaats te vinden op een wijze die past binnen 

het huidige karakter van de wijk. Bij nieuwbouw geldt dat er wordt uitgegaan van 1- tot 2-hoog met kap 

en specifieke eisen aan vormgeving. Het groen, het voetbalveld en basketbalveld moeten niet 

verdwijnen om budgetneutraal te kunnen bouwen. 

Bouwlocatie Marie Curieweg: 

Behoud van het veld dat al jarenlang gebruikt wordt als centrale ontmoetingsplek in de wijk voor jong 

en oud. Bij eventuele nieuwbouw is het uitgangspunt dat dit slechts plaatsvindt binnen de contouren 

van de huidige bebouwing (lees: gymzaal) en aansluit bij de bestaande bouw in deze wijk. Bij 

nieuwbouw geldt dat er wordt uitgegaan van 1- tot 2-hoog met kap en specifieke eisen aan 

vormgeving. Behoud van het aantal vierkante meters openbare ruimte in de vorm van 

pleinspeeltoestellen, gras en groen, met inbegrip van behoud van het struingroen aan de voorkant van 

de gymzaal. Een voetbalkooi op het plein is helemaal uit den boze! Waar kunnen de kleine kinderen 

dan nog krijttekeningen maken, rolschaatsen en leren fietsen?  Welke overlast zal zo‟n kooi  wel niet 

geven? 

U mag van ons verwachten dat wij ons krachtig blijven inzetten om deze uitgangspunten gerealiseerd 

te krijgen.  De betrokkenheid van onze wijkbewoners bij hun woon- en leefomgeving is mede 

door de huidige opzet van onze wijk groot hetgeen de leefbaarheid en de kwaliteit vergroot. 

Door een actieve en betrokken houding van de bewoners is de wijksamenwerking een 

belangrijk onderdeel van ons woongenot. Er is sprake van open communicatie hetgeen een 
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positieve uitstraling heeft op de ‘cohesie’ in de wijk en de sociale controle. Dit willen wij graag 

behouden! 

Voor meer informatie over de nieuwe ontwikkelingen in burgerparticipatie of andere op- aanmerkingen 

kunt u contact opnemen met het comité WTV via ons emailadres comite.wtv@gmail.com  

 Ook kun t u onze internetsite raadplegen: www. Zwembaddebilt.nl  

Namens het comité WTV, 

Alfred Folkeringa 

 

Teken 

We gaan weer richting zomer. Dus wandelen en fietsen. Het kan gebeuren dat u 

of uw huisdier een teek oploopt. Zoals u weet kan zo‟n teek de ziekte van Lyme 

veroorzaken. Na een uitstapje in de natuur is het handig om jezelf en anderen 

even te controleren op teken. Vindt u een teek is deze eenvoudig te verwijderen. 

Op de website   http://www.lymenet.nl/info/teken-verwijderen.htm staat goed beschreven, met een 

voorbeeld, hoe je dat het beste kunt doen. 

 

Klompenpad in De Bilt 

Landschap Erfgoed Utrecht is doende een klompenpad  te ontwikkelen bij ons in de buurt. Dit tussen 

de Utrechtse wijk Voordorp, De Bilt en Groenekan.  

Klompenpaden zijn wandelroutes die  in het agrarisch cultuurlandschap die zoveel mogelijk over 

historisch tracé gaan en voeren over onverharde paden via boerenland en landgoederen.  

Rust, kleinschaligheid en de combinatie van cultuur en natuur bepalen de sfeer en vertellen bewoners 

en wandelaars over de geschiedenis van de omgeving. Met deze wandelroutes hoopt onder andere  

Landschap Erfgoed Utrecht bij te dragen aan de beleefbaarheid van het landschap en de 

cultuurhistorie. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit 

van het landschap hersteld.    

Klompenpaden halen volgens de Stichting historische wegstructuren uit de anonimiteit, waar mogelijk 

worden deze hersteld en een nieuwe functie gegeven. Cultuurhistorische informatie wordt ontsloten 

voor een breder publiek, de route en aanliggende erven worden landschappelijk versterkt door herstel 

en aanleg van streekeigen landschapselementen, de leefbaarheid wordt vergroot en de economie van 

de streek versterkt door aan te sluiten bij lokale initiatieven. Zoals landwinkels, horeca en kamperen bij 

de boer.  Er zijn al verschillende van dit soort paden voor wandelaars beschikbaar in Utrecht en 

Gelderland. Wandelt u graag in de natuur?  

Op de website http://www.klompenpaden.nl vindt u alle informatie en kunt u wandelkaarten 

downloaden. Overigens worden wij op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen en zodra de en 

zodra we meer weten geven wij dat graag aan u door. 

 

 

mailto:comite.wtv@gmail.com
http://www.lymenet.nl/info/teken-verwijderen.htm
http://www.klompenpaden.nl/
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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. 

 

 

28 mei kan de heggenschaar weer uit het vet 

Ook dit jaar zal al weer voor de 6e keer een wijkschoonmaakdag georganiseerd worden. Samen met u 

en vele andere buurtbewoners verzamelen we ons weer in de drie speeltuinen om te snoeien, te 

harken, te schoffelen en ga zo maar door. Deze inmiddels gezellige traditie levert elk jaar weer mooi 

opgeruimde en schoongemaakte speeltuinen en pleinen in onze buurt op.  

De groencommissie zal van tevoren een korte inventarisatie maken of er nog bepaalde zaken nodig 

zijn. In ieder geval heeft de gemeente weer zaken als mest en graszaad beschikbaar gesteld. Ook zal 

de gemeente zorgen dat in de dagen na de wijkschoonmaakdag al het verzamelde (groen)afval weer 

afgevoerd wordt. Heeft u zelf nog tips of suggesties meld die van tevoren bij de groencommissie via 

ns@scherrenberg-makelaardij.nl. 

Uiteraard zorgen wij weer een lekkere kop koffie of thee met mat lekkers er bij voor jong en oud. Als u 

de wapperende handjes en wat gereedschap meeneemt, bestellen wij bij het KNMI in ieder geval 

lekker weer.  

 

WIJKSCHOONMAAKDAG 

28 mei van 10.00 tot 12.30 uur 

mailto:ns@scherrenberg-makelaardij.nl
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