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De inhoud van deze INFO
1 Voorwoord van de voorzitter
2 Agenda vergadering

Van de voorzitter
Beste leden,
De zomer is voorbij en de vakanties worden herinneringen. Ik
hoop dat u heeft kunnen genieten, want het weer was erg
wisselvallig, behalve de laatste week dan.

3 Marjolein Tonk en verslag
jaarvergadering 2010
5 Zomerfeest op het plein
7 Jaarstukken en Begroting 2012
8 Bewonersavond zwembadplan
27 oktober 2011
JAARVERGADERING
H.F. WITTE CENTRUM

We hebben onze wijkschoonmaakdag ruim achter de rug. Alleen
de deelname van de bewoners rondom de speeltuin aan de
Maurice Maeterlinckweg bleef helaas wat achter. Beste mensen,
doe de volgende keer mee.
Het zomerfeest aan de Marie Curieweg was weer een goed
geslaagde happening voor jong en oud. Met een goede
participatie. Voor de organisatie verdienen de actieve en
enthousiaste buurtbewoners een pluim. Erg leuk en zet deze
traditie voort.

10
10
11
12

Wijkschoponmaakdag
Lampennieuws
Hondenhaltes, Website en bestuur
Prijsvraag

We zijn druk bezig aan de voorbereiding van onze onze
jaarvergadering.
Het speciale thema zoals aangekondigd op de website vervalt
helaas: de inbreker kon niet komen.
Graag zien wij u op 27 oktober 2011 in het H.F. Witte Centrum.
Noteert deze datum, dan praten we weer bij.
Met een kop koffie en een drankje.
Peter Dijs
Blijft onze wijk groen?……
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Bestuurssamenstelling 2011
Voorzitter:
Penningmeester:
Wnd. Secretaris:
Lid:
Lid:
Lid:
Lid:

Peter Dijs
Ricus Peetoom
Alfred Folkeringa
vacature
vacature
Joël Scherrenberg
Dick Vierhout

François Mauriacweg 3
Otto Hahnweg 15
Marie Curieweg

tel: 2201993
tel: 2204177

Alfred Nobellaan 19
Marie Curieweg 28

tel: 2993159
tel: 06 30501637

Jaarvergadering Belangenvereniging: donderdag 27 oktober 2011
Agenda voor de jaarvergadering donderdag 27 oktober 2011
Tijdstip:
Locatie

20.00 uur
H.F. Witte Centrum

1. Opening
2. Verslag jaarvergadering 2010
3. Verslag van het bestuur 2010
4. Verslag van de kascommissie
5. Goedkeuring financieel verslag 2010
6. Begroting 2012
7. Benoeming kascommissie 2011
8. Benoeming bestuur 2012
9. Plannen 2011 (kerst op het plein)
10. Toestemming jaarvergadering 2012
11. Comité WTV
12. Website
13. Belangenbehartiging
14. Rondvraag
15. Sluiting
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De eerste in een serie? Een bedrijf in de wijk in beeld !

Marjolein Tonk, is advocaat en mediator, zij is gespecialiseerd in het personen- en familierecht.
De nadruk van haar werkwijze bij bijvoorbeeld echtscheidingen ligt in het vinden van de gezamenlijke
oplossing, met specifiekeaandacht voor de positie van het kind. Marjolein heeft een pedagogische
achtergrond en ruime ervaring op het gebied van het omgangsrecht. ‘Duidelijke afspraken en een
goede communicatie zijn essentieel om tot een werkbare omgangsregeling te komen’, aldus Tonk. ‘Ik
bied ouders begeleiding tijdens het hele traject. Zo weten zij precies waar zij aan toe zijn. Alles in
één hand, tot en met de afwikkeling bij de rechtbank’
Uniek is de eendaagse scheiding die Tonk verzorgt. Wanneer men besluit te kiezen voor een
gezamenlijke oplossing biedt de eendaagse scheiding de kans om snel en in goed overleg afspraken
vast te leggen in een convenant en eventueel ouderschapsplan.
Een voordeel hiervan is een vast tarief. Geen verrassingen in een tijd
waarin er toch al genoeg zorg en zijn. Tonk werkt ook buiten kantooruren,
op zaterdag en zij komt bij clientèle thuis, wanneer men daar prijs op stelt.
‘Want het kan fijn zijn in uw eigen vertrouwde omgeving met elkaar in
gesprek te gaan’
Familierecht
Naast het begeleiden en afhandelen van (echt-)scheidingen kan men bij
Tonk advocatuur & mediation ook terecht voor andere zaken die onder het
familierecht vallen.
Meer informatie is hierover te vinden op www.advocatuurmediation.nl.
Vanzelfsprekend kan ook telefonisch contact worden opgenomen voor
specifieke vragen of om een afspraak te maken: tel. 030 2680591, of per e-mail:
info@advocatuurmediation.nl.
Tonk advocatuur & mediation
‘Samen werken aan een oplossing’ Een (echt-)scheiding is van grote invloed op het leven, zeker
wanneer er kinderen in het spel zijn. Naast de emotionele last, die een scheiding met zich meebrengt,
is het van groot belang dat een en ander in goed overleg wordt afgehandeld om verder te kunnen. In
gesprek blijven met elkaar, samen afspraken maken. Partners bent u straks niet meer, ouders blijft u
beiden. Maar hoe dan’?
Marjolein Tonk, advocaat en mediator
Verslag van de jaarvergadering 2010 gehouden op 27 oktober 2010
Aanwezig: 31 personen, waarvan 25 leden en 6 bestuursleden. 4 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 vraagt, 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.
INFO is het informatieblad van de Belangenvereniging Weltevreden opgericht 02-10-1974 KvK nr 40478096
Bankrekening 297559 Uitgave oktober 2011

3

Oktober 2011

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.
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,
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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.
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
Zomerfeest op het plein
Het zomerfeest rondom de speeltuin aan de Marie Curieweg was alweer de 7e editie.
Twee enthousiaste lieftallige wijkbewoonsters namen de organisatie van dit feest voor hun rekening: Helen ten
Braak en Stefanie Stenfert.. En dat hebben ze geweldig gedaan.
Vanaf de activiteiten voor de kinderen tot en met het avondprogramma toe werd het feest door iedereen op
een leuke manier beleefd. Niet alleen gaf wethouder Kamminga acte de préséance, maar ook onze actieve
wijkcontactambtenaar Annemieke Vos kwam ook op bezoek.
De poppenkastvoorstelling van ? en ? was een feest voor de kinderen. Ze leefden enorm mee met de avonturen
van Jan Klaassen en een dief. Met natuurlijk een happy end, want de misdaad werd hier gestraft. En de kinderen
ze weten nu allemaal dat een wijkagent eigenlijk niet meer bestaan omdat die tegenwoordig “buurtregisseur”
moet worden genoemd. Naast de poppenkast was ook het springkussen aanwezig waarvan gretig gebruik werd
gemaakt.
Het zomerfeest kun je zien als een echt gezellig buurtfeest waar steeds heel veel wijkbewoners rondom de
speeltuin Marie Curieweg op een plezierige manier aan meedoen. En hun bijdrage leveren aan de activiteiten.
Een heerlijke barbecue met culinaire vleeswaren, waarbij buurtbewoners Frank ter Braak en ? zich als ware top
koks manifesteerden. De producten: goed gekruid, goed gaar gebraden werden met groot enthousiasme
verorberd en de belangstelling bleef groot. Sommige bezoekers konden er geen genoeg van krijgen.
Naast een eigen bijdrage van de bewoners bleek onze plaatselijke Albert Heijn aan de Looijdijk een royale
sponsor die frisdrank voor de kinderen beschikbaar had gesteld.
Al met al is het zomerfeest een wijk van door en voor de buurtbewoners. Ook het zomerfeest 2011 was
fantastisch geslaagd met goed weer en een goede sfeer. Maar voor het laatste zorgden de feestgangers
natuurlijk uiteindelijk zelf. Redactie INFO
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Impressie zomerfeest

Het luchtkussen altijd weer een succes

Alle aandacht voor de poppenkast

De organisatoren Stefanie en Helen

In de file voor de barbeque

Voor de kids een aangepast menu

Topkoks aan het werk..
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Jaarverslag 2010 en Begroting 2012

Balans per 31 december
Activa
Kas-verf
Postbank
Roparco
Leaseplan Bank
Voorraad verf
Debiteuren
Totaal

€
4,74€ 1.483,45
€
€ 5.000,00
€ 180,00
€
€ 6.658,71

€
61,86
€ 160,17
€ 4.500,00

€ 155,47
€ 619,34
€ 4.979,60

€ 105,00
€ 500,00
€ 5.327,03

€
€
€ 5.754,41

Passiva
Crediteuren
Reserve Jubileum
Vermogen
Totaal

€ 130,36
€ 2.000,00
€ 4.528,35
€ 6.658,71

€ 340,00
€ 800,00
€ 4.187,03
€ 5.327,03

€
€ 2.000,00
€ 3.754,41
€ 5.754,41

Toelichting:
Voorraad verf:

31-12-2010 31-12-2009 31-12-2008

9 blikken á
á € 20,00

6 blikken á
á € 17,50

Overzicht van Inkomsten en Uitgaven
Inkomsten:
Contributie
Rente
Opbrengst Verf/knoppen
Giften
Advertenties
DVD verkopen
Subsidie gemeente
Totaal

€
€
€
€
€
€
€
€

2010
2.590,00
133,65
8,40
99,00
90,00
195,00
796,71
3.912,76

Uitgaven:
Kerst/nieuwjaar
Kosten jaarvergadering
Bestuurskosten/ kado contactpers.
Kosten drukwerk
Exploitatie verlichting
Algemene kosten

€ 242,86
€ 187,90
€ 157,54
€ 430,00
€ 1.060,00
€
53,14
Nieuwe jub. Pot
€ 1.200,00
Verlies op Verf/knoppen
€
Eenmalige ondersteuning Comite
jubileum
€ 240,00
uit JUBILEUM POT eind vjr
€
Totaal
€ 3.571,44
Resultaat
€
341,32
Toevoeging Jub fonds
Kostenjubileum(aanmaak DVD's)
Saldo JUB fonds (zie balans)

€

€
€
€
€
€

2009
2.604,00
115,10
11,39
75,00
90,00

€ 2.895,49

€
€
€
€
€
€
€
€

337,50
225,50
165,70
205,00
570,00
49,62
800,00
-

€ 2.109,55
€ 2.000,00€ 2.462,87
€

432,62

Begroting
2009

Begroting Begroting Begroting
2010
2011
2012

2.500
100

2.500
100

2500
100

2500
90

2600,00

2600,00

2600,00

2590,00

500
450
100
200
600
50

300
450
100
100
900
50

300
250
100
100
750
50

350
300
160
100
800
80

-1300
2000

700

350
700

800

2600,00

2600,00

2600,00

2590,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1200
800
240,00 € 2.109,55
2.000,00
800,00

Met vriendelijke groet, uw penningmeester
Ricus Peetoom
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Zwembadplan graadmeter voor succes Burgerparticipatie!
De besloten informatieavond op dinsdag 30 augustus 2011 in het HF Witte Centrum waarvoor
wijkbewoners van gehele wijk Weltevreden waren uitgenodigd mag gerust een succes voor het Comité
Weltevreden worden genoemd . Want aan de uitnodiging te komen is massaal gevolg gegeven. Ook
waren gemeenteraadsleden en vertegenwoordigers van andere bewonersorganisaties aanwezig:
Tuindorp en Brandbrandenburg..
De avond was erop gericht bij te praten met de eigen achterban en hen de mening te vragen te vragen
hoe nu verder moest. In de presentatie werd nog eens ingegaan in de redenen en achtergronden tot de
spontane oprichting van het comité leidde. Wat het Comité tot dan allemaal gedaan heeft. In feite niets
anders dan de wensen van het overgrote deel van de wijkbewoners te inventariseren en die te vertalen
naar een aantal uitgangspunten. Dat heeft geresulteerd in het benoemen van randvoorwaarden die zijn
meegenomen. In allerlei overleggen met raadsleden, met derde partijen, bewonersorganisaties uit
andere wijken die de plannen ook onverwacht voor de kiezen kregen. Ook besteedde de plaatselijke
en landelijke pers en media zoals radio Roulette uitgebreide aandacht aan het Comité. Er
samenwerking gezocht met andere bewonersorganisaties die in hetzelfde schuitje zaten zoals
bewonersvereniging Brandenburg en Tuindorp.
Het comité heeft er mede voor gezorgd dat deze uitgangspunten ook luid en duidelijk doorklonken in
de Biltse politiek, waar tijdens een rondetafelgesprek op dinsdag 9 november vorig jaar de inbreng
indruk maakte. Op deze bijeenkomst waren veel toehoorders uit onze wijk die het betoog van Marieke
van Leijen als woordvoerster van het Comité met een daverend applaus ondersteunde. De uitkomst
was dat de gemeenteraad het college van B&W opdracht kreeg nader onderzoek te doen of het niet
anders kon.
Het comité mag nu, samen met enkele andere belangengroepen gebundeld in de zogeheten
Klankbordgroep, haar visie geven op nieuwbouw, renovatie of andere (alternatieve) locaties voor een
nieuwe zwem/sportcomplex. De gemeente heeft een aantal onderzoeken laten uitvoeren.
•
Wat houdt het in als je de zwembad Brandenburg en Sporthal H.F. Witte Centrum gaat
opknappen
•
Wat betekent het als je in plaats van opknappen nieuwbouw pleegt
•
Waar kun je het beste bouwen
Bij de presentatie bleken twee locaties aan de Laan van Weltevreden interessante mogelijkheden te
bieden indien besloten zou worden over te gaan tot nieuwbouw.

De mogelijkheden werden tijdens de presentatie uitvoerig met de bijbehorende haken en ogen belicht
en op heldere wijze uit de doeken gedaan. Als groot probleem werd genoemd dat over de
consequenties in de sfeer van woningbouw om het geheel te bekostigen het College van B &W niets
kwijt. In de Klankbordgroep is herhaaldelijk gevraagd om die informatie en tast dus volledig in het
duister.
Daarom meent het comité niet anders te kunnen dan alleen een advies geven over de locatiekeuze
met daarbij de bekende uitgangspunten in de vorm van randvoorwaarden te stellen. Die zijn kortweg::
behoud van groen, van sport en speelvoorzieningen, van ontmoetingsruimte plus behoud van het
dorpse karakter van de wijk. Het laatste bleek begin dit jaar gemeente breed als bron van zorg bij zeer
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vele inwoners van De Bilt te leven toen in november 2010 namens woning- en belangenorganisaties
burgemeester Gerritsen een noodrem aanboden om hun zorgen duidelijk te maken aan de Biltse
politiek.
Het comité liet verder weten graag mee te blijven denken over de totstandkoming van een beter
zwembadplan, maar wel op basis van die randvoorwaarden en mits de terugverdienopgave
rechtvaardig verdeeld wordt over de gehele gemeente De Bilt (en dus niet alleen gedragen door de
wijken Weltevreden, Brandenburg en Tuindorp).
Tijdens de avond ontstond verontwaardiging toen duidelijk werd dat de inspraakrol die voor de
bewoners is weggelegd via de Klankbordgroep alleen maar consulterend is. De politiek hoeft zich op
dit inspraakniveau helemaal niets aan te trekken aan het uiteindelijke resultaat dat uit de raadpleging
van de Klankbordgroep voortkomt.
Consequenties advies alternatieve locaties niet bekend
Met nadruk is het college en de gemeentelijke projectleider bij herhaling gevraagd inzicht in de
terugverdienconsequentie voor de wijken te krijgen: het is de Klankbordgroep niet gelukt want deze
informatie niet verkregen. Toch verwacht het college een uitspraak van de Klankbordgroep over enkele
locaties voor het zwem/sportcomplex. Uit de zaal kwam als reactie dat hier sprake is van een duivels
dilemma hetgeen door diverse bewoners tijdens de avond werd gesteund.
Raadsleden getuige van scepsis
Naast de ruim 250 buurtbewoners waren ook een tiental raadsleden op uitnodiging van het Comité
aanwezig als toehoorder. Zij waren getuige van de grote scepsis over de wijze waarop de gemeente de
adviesrol van de Klankbordgroep vorm geeft. Het bleek ook dat vele inwoners van De Bilt frustrerende
ervaringen hebben ten aanzien van Burgerparticipatie in De Bilt in het algemeen.
Het Actiecomité vroeg en kreeg de steun van de wijkbewoners om te blijven strijden voor een beter
zwembadplan. Dat kan zij binnen de Klankbordgroep maar ook via andere wegen gaan doen.
Ondanks de steun bleef er grote twijfel in de zaal. De gemeenteraad wacht een fikse uitdaging om dit
najaar te bewijzen Burgerparticipatie ditmaal daadwerkelijk serieus te nemen zodat het zwembadplan
meer het karakter krijgt van “samen doen” en daarmee tevens voorkomen wordt dat een gevoel
ontstaan dat burgerparticipatie een wassen neus is.
De Comité hoopt dan ook dat de Biltse politiek de kansen benut om dat gevoel weg te nemen. Het
serieus nemen van burgers vormt één van de belangrijkste uitgangspunten van het platform respectvol
samenleven .
De comitéleden mochten vele complimenten in ontvangst nemen voor het gehalte van de duidelijke
informatie en de organisatie die als professioneel werd ervaren. Het comité bedankte des bewoners
van de wijk Weltevreden voor hun steun, hun input, hun bijdrage aan de collecte die werd gehouden
om de avond te bekostigen. Ook meldden zich al vrijwilligers om mee te helpen. Of het nu met flyeren
van informatie gaat of andere geboden hulp. Daardoor is het Comité is staat de bewoners te blijven
informeren en de belangen met betrekking tot het zwembadplan voor hun achterban uit de hele wijk
Weltevreden naar beste vermogen te blijven behartigen.

Impressie van de goed gevulde zaal
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Wijkschoonmaakdag 2011
Op 5 juni 2011 was er de jaarlijkse wijkschoonmaakdag georganiseerd door onze groencommissie. Er was weer
volop activiteit en er werd driftig gesnoeid door de wijkbewoners. Helaas was onze wijkcontactpersoon
Annemiek Vos die vorig jaar aanwezig jaar niet van de partij. We hopen dat ze er de volgende maal wel bij kan
zijn.
Ook zorgden de vrijwilligers voor inwendige mens en de kinderen die meededen weer een versnapering.
De wijkschoonmaakdag is inmiddels uitgegroeid tot een gebeuren waarbij je nog eens contact hebt met je
buren. Een goede buur is beter dan een verre vriend. Toch?
Mensen, we zijn blij met jullie inzet voor onze wijk.
Het Bestuur

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
steeds geen nieuws te melden: zoek met ons mee aan geschikte LED-lampen voor onze
brandgangen. Onze penningmeester Ricus Peetoom (030) - 2204177 of aan onze
lampenman Frank ter Braak, telefoon (030) - 220 15 76 wachten met spanning af.

Nieuwe adverteerder
Bezoekt u de website van onze nieuwe adverteerder webtrans eens. Men biedt auto transporten,
koeriersdiensten en u kunt kennismaken met hun hun andere activiteiten. AutoTrans / International Couriers
INFO is het informatieblad van de Belangenvereniging Weltevreden opgericht 02-10-1974 KvK nr 40478096 10
Bankrekening 297559 Uitgave oktober 2011

Oktober 2011

bestaat sinds 1987 en staat garant voor snel en betrouwbaar transport door heel Europa, of het nu om één
spoedeisend document of om negen klassieke Ferrari's gaat.
Natuurlijk stellen wij advertenties zeer op prijs voor de sponsoring van de vereniging. Aanmelding kan via e-mail
aan: secretariaat.weltevreden@gmail.com

info: www.autotrans.nl 030-2203986 / 0653 190 853
H.Dunantplein 74
3731 CM De Bilt.

Hondenhaltes
Wij waren in onze wijk goed bedeeld met hondenhaltes: in de bocht op de Alfred
Nobellaan zelfs twee dicht bij elkaar. Ook aan het grindpad aan de de Biltse Rading
staan eveneens twee hondenhaltes.
De behoefte aan deze voorziening is gemeente breed groot en hondenbezitters maken
er dankbaar gebruik van. Minder poep op straat is mooi meegenomen. Op verzoek van
de gemeente vanwege bijstelling van budgetten is onlangs één hondenhalte aan de
Alfred Nobellaan weggehaald en op een andere plek herplaatst waar het harder nodig
is. De hondenhalte staat nu heel strategisch in het midden van de bocht.

Website Belangenvereniging
Bezoekt u uw website een:
http://www.belangenverenigingweltevreden.nl
en laat uw reactie eens achter. We weten dat het niet altijd gemakkelijk is om de website up to date te houden,
maar het stimuleert de makers van de website enorm als er meer gebruik van wordt gemaakt. We hebben nu
links (verwijzingen) naar andere websites, zoals gemeente, bedrijven in onze wijk, kranten en andere media.
Heeft uzelf nog een idee? Laat het weten.
Bestuur
Vanwege het feit dat Anne-Marije vanwege drukke werkzaamheden eerder moest afhaken als
secretaris en ook het bestuurslidmaatschap neerlegt zullen wij graag leden vinden die een plaats willen
innemen als bestuurslid en liefst nog het secretariaat wil bemensen.
Indien u dat wilt, neemt u dan contact op met één van de bestuursleden.
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Intussen willen wij Anne-Marije bedanken voor de activiteiten die zij met enthousiasme voor de
belangenvereniging heeft gedaan. Wij zullen haar node missen.
Bestuur

PRIJSVRAAG
Als je naar onze website gaat, zie je een achtergrond waarop diverse
straatnaamborden staan, ook het forum heeft deze achtergrond. Er ontbreken
toch een aantal straatnamen: zoek uit welke dat zijn en stuur de oplossing
naar:
secretariaat.weltevreden@gmail.com

Onder de goede inzenders verloten wij een leuke prijs.
Redactie INFO

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.

Aanstaande donderdag 27 oktober 2011
JAARVERGADERING + EVEN BIJPRATEN
In het HF Witte Centrum
U bent van harte welkom: aanvang 20.00 uur
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