
Oktober 2012 

 
  Wnd. Secretaris: Alfred Folkeringa 

    e-mail:secretariaat.weltevreden@gmail.com 

  

 

INFO Weltevreden is het informatieblad van de Belangenvereniging Weltevreden  opgericht 02-10-1974  KvK nr 40478096  
Bankrekening 297559  

 

Van de voorzitter 

 

Beste leden, 

Op donderdag 25 oktober a.s. hebben we weer onze jaarlijkse 
ledenvergadering. Nadat we het officiëke gedeelte hebben 
gehad ligt de focus op zonnepanelen. 

Bestuurslid Joël Scherrenberg heeft gezorgd voor een 

deskundige die daarover alle in- en outs kan vertellen. 

In januari 2012 hebben we een wijkbrede avond georganiseerd 
in nauwe samenwerking met de gemeente, politie, brandweer en   
over het item inbraakpreventie. Een ex-inbreker die vooraf de 
wijk geinspecteerd had deelde zijn ervaringen en gaf vele nuttige 
tips. Verder hebben we aandacht besteed aan de OZB waarde 
van onze woningen. Dat heeft in een aantal gevallen geleid tot 
aanpassing van de aanslag. Ook was er weer een geslaagde 
wijkschoonmaakdag en sindsdien is er erg weinig in onze wijk 
gebeurd om te vermelden. Het is daarom alweer een tijd geleden 
dat onze INFO is gemaakt, maar met zo weinig nieuws vonden 
we het niet zinvol om daarvoor kosten te maken. 

Het zomerfeest aan de Marie Curieweg was weer een goed 
geslaagde happening voor jong en oud. Met een goede 
participatie. Voor de organisitie verdienen de actieve en 
enthousiaste buurtbewoners opnieuw een pluim. Een fijne 

traditie om daarmee door te gaan. 

We zijn druk bezig aan de voorbereiding van onze 

jaarvergadering. 

Graag zien wij u op 25 oktober 2012 in het H.F. Witte Centrum 

voor de vergadering en de zonnepanelen. Natuurlijk zorgen wij 
voor de koffie en een drankje. 

Peter Dijs 
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Bestuurssamenstelling 2012 
 
Voorzitter:  Peter Dijs    François Mauriacweg  3   tel: 2201993 
Penningmeester: Ricus Peetoom    Otto Hahnweg 15     tel: 2204177 
Wnd. Secretaris:  Alfred Folkeringa  Marie Curieweg     
Lid:    Joël Scherrenberg  Alfred Nobellaan 19   tel: 2993159 
Lid:   Dick Vierhout   Marie Curieweg 28   tel: 7854824 

 

Agenda voor de jaarvergadering donderdag 25 oktober 2011 
 

 
Tijdstip:  20.00 uur 
Locatie H.F. Witte Centrum 
 

1. Opening 

2. Verslag jaarvergadering 2011 

3. Verslag van het bestuur 2011 

4. Verslag van de kascommissie over 2011 

5. Goedkeuring financieel verslag 2011 

6. Begroting 2013 

7. Benoeming kascommissie 2013 

8. Benoeming bestuur 2013 

9. Plannen 2012 (kerst op het plein) 

10. Toestemming jaarvergadering 2013 

11. Belangenbehartiging 

12. Rondvraag 

13. Sluiting van de vergadering 

14. Presentatie over zonnepanelen 
 

 

 
 

Bedrijven in onze wijk 
 

De redactie van INFO wil aandacht besteden aan mensen in onze wijk die een bedrijf runnen en 
bedrijven die in de wijk actief zijn.  Wat doen ze, waarvoor kan ik er terecht. Ons lid, Erna Top, die 
haar praktijk heeft op het adres Lester Pearsonweg 22 vertelt meer over haar praktijk. 
Erna vertelt ons graag over wat zij doet en weet het hele scale van geheimen van uw voeten en 
wat dat betekent voor uw gezondheid. 
 
We laten haar graag aan het woord op de volgende bladzijde.  
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Even voorstellen: 
 

Mijn naam is Erna Top en ik heb een praktijk voor 
voet reflexologie in de wijk. Omdat deze vorm van 
complementaire (alternatieve) geneeskunde  vaak 
vragen oproept, wil ik u daar graag iets over 
vertellen. 
 
Reflexologie is oorspronkelijk een oude vorm van 
volksgeneeskunst die de Egyptenaren, de Chinezen 
en de Indiërs al 3000 jaar geleden beoefenden.  
 
Zij  ontdekten toen al dat op de voeten zones 
liggen die overeenkomen met weefsels en organen 
in het lichaam. (Ook op de handen en oren zitten 

die reflexzones, maar voor de eenvoud houd ik het nu alleen bij de voeten.)  
 
Door op specifieke plaatsen te druk te geven en te masseren,  wordt  een prikkel doorgegeven aan het 
desbetreffende orgaan of weefsel.  Al naar gelang de klacht kan de zone hard of zacht gemasseerd worden 
waardoor er respectievelijk  gestimuleerd of gesedeerd wordt.  
Door het masseren van de voeten worden blokkades, die veroorzaakt worden door ophopingen van 
afvalstoffen, slechte toevoer voedingsstoffen,  opslaan van spanning en emoties in het lichaam etc. 
opgeheven en komt  een betere doorbloeding op gang die tevens zorgt voor een goede afvoer van 
afvalstoffen. Ook kan de energie weer gaan stromen. 
 
Mensen met klachten die betrekking hebben op bijvoorbeeld ademhaling, bloedsomloop, spijsvertering, 
hormonen, urinewegen, stress, slaapstoornissen en depressie, kunnen baat hebben bij 
voetreflexzonetherapie.  
 
Meestal zijn er op de voeten oneffenheden, verkleuringen, en/of pijnlijke plekken te zien en te voelen die 
direct te maken hebben met de klacht.  Tezamen met een voorgesprek (anamnese) geeft dit een goed 
beeld van wat er aan de hand is en kan ik een behandelplan opstellen. Wel moet ik opmerken dat mensen 
met chronische ziekten of ziekten in een gevorderd stadium aangewezen zijn op de reguliere 
gezondheidszorg. De reflexzonebehandeling kan in dit geval enkel ondersteunend (ontspannend) zijn. De 
reflexologie is als natuurgeneeswijze uitstekend geschikt om naast de reguliere gezondheidszorg toe te 
passen. 
 
In  2006 ben ik naar China geweest en heb daar kennis gemaakt met de Chinese manier van masseren 
vanuit de TCM (Traditional Chinese Medicine). In dit land zijn vele voetreflexpraktijken die frequent bezocht 
worden. Het grote voordeel  hiervan  is, is dat de signalen op de voet te voelen en/ of te zien zijn nog 
voordat dit zich in het lichaam geopenbaard heeft . Daarom kan reflexzonetherapie ook goed preventief 
toegepast worden. 
 
Deze manier van werken sprak mij erg aan en in de loop der jaren ben ik de reflexologie gaan combineren 
met massage van meridianen (energiebanen), acupunctuurpunten  en gebruik ik vaak acupressuur 
(triggerpoints). Door deze combinatie kan ik optimaal de energieblokkades behandelen. 
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Ik werk met de voet reflexologie vanuit een holistische visie waarin de mens wordt gezien als een eenheid 
van lichaam en geest. Hierbij kan het een niet zonder het ander gezien worden en  staat alles met elkaar in 
verband  en beïnvloedt elkaar. 
De reflexologie behandeling zorgt ervoor dat het eigen genezend vermogen van het lichaam wordt 
gestimuleerd.  
 
Dit gegeven zorgt ervoor dat er vaak meerdere massages nodig zijn om effect te kunnen zien. Klachten 
worden gezien als een signaal.   
 

Voor meer informatie kunt u kijken op mijn website: www.ernatop.nl 
 
Bent u nieuwsgierig geworden hoe het echt in zijn werk gaat en wilt u het een keer ervaren, bel dan voor 
een afspraak 06 25591531. 
 

 

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. 

 

 
 

Verslag jaarvergadering 2011 gehouden op 27 oktober 2011  

Aanwezig: 17 personen, waarvan 12 leden, 4 bestuursleden en een wijkcontactambtenaar van de 

gemeente. 

Afwezig met kennisgeving: 1 bestuurslid en 5 leden.  

1. Opening 

Peter Dijs opent de vergadering. 

2. Verslag vorige vergadering 

Er zijn geen op- of aanmerkingen. Het verslag wordt hiermee goedgekeurd. 

http://www.ernatop.nl/
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3. Bestuursverslag 2010 

Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. 

4. Verslag kascommissie 

De kascommissie onder leiding van o.a. Patrick Steinbergen en Alex de Groot heeft enkele 

steekproeven genomen en geen afwijkingen aangetroffen. 

Met deze constatering is het financieel jaarverslag goedgekeurd, met dank aan de leden van de 

kascommissie. 

5. Benoeming kascommissie 

De jaarvergadering heeft unaniem de herbenoeming van de leden Patrick en Alex van de 

kascommissie goedgekeurd. Linda  Heuvink heeft zich beschikbaar gesteld en wordt als reserve 

aan de kascommissie toegevoegd. 

6. Begroting 2012 

Ricus geeft een toelichting op de begroting over 2012. De inkomsten en uitgaven laten een vrij 

stabiel beeld zien. Door bemiddeling van Annemieke Vos zijn extra gemeentelijke subsidies 

gegenereerd. Dit en volgend jaar zullen de uitgaven nauwelijks afwijken van dit patroon. Mogelijk 

wordt er op de subsidies gekort door bezuinigingen van gemeentewege. Ricus zegt hier rekening 

mee te houden door conservatief te begroten. 

Na een uitleg over de kostenstijging in de exploitatie verlichting wordt de begroting goedgekeurd. 

7. Benoeming bestuur 2012 

Het bestuur heeft zich herkiesbaar gesteld. Er zijn geen tegenkandidaten en hiermee wordt het 

huidige bestuur herkozen. Er zijn in het bestuur twee vacatures. Peter roept kandidaten op om zich 

aan te melden als bestuurslid. 

8.Activiteiten 2011 en begin 2012 

Op 23 januari 2012 organiseert de belangenvereniging een wijkbrede inbraakpreventieavond. 

Een ex-inbreker vertelt over zijn ervaringen en wat te doen om ongewenst bezoek te voorkomen. 

De plaatselijke politie levert met de wijkagent een bijdrage aan deze bijzondere avond. Ook de 

brandweer, meld misdaad anoniem en de sleutelspecialist zijn van de partij.  

Annemieke Vos zal de burgemeester benaderen om deze bijeenkomst te openen. 

Peter geeft aan dat het een leerzame en leuke avond zal worden. 

Op 17 december wordt als vanouds de wijkkerstviering gehouden op het plein bij de speeltuin aan 

de MC.  

Peter roept ten slotte een ieder op om zijn of haar ideeën te spuien die te maken hebben met 

activiteiten in de wijk.  
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9. Zwembad en website  

Alfred Folkeringa zou deze avond een toelichting geven op de ontwikkelingen rond de plannen 

voor een nieuw zwembad en de consequenties daarvan. Helaas kon Alfred er vanavond niet bij 

zijn, dus deze informatie wordt ons onthouden. 

De website wordt goed onderhouden Er is een link naar de politie en funda. Met de link naar funda 

krijgt men een indruk van de prijsontwikkeling in de wijk.  

Patrick meldt dat velen vergeten om op de site te kijken. De suggestie wordt gedaan om de 

bewoners met een e-mailadres te abonneren op de nieuwsrubriek. Zij krijgen dan automatisch een 

berichtje als er een nieuwtje te melden valt. Linda zegt dat de belangenvereniging over veel e-

mailadressen beschikt. Ricus gaat hiermee aan de slag.  

Er wordt ook nog opgemerkt dat het forum door weinig leden wordt bekeken.  

10. Jaarvergadering 

Er wordt toestemming gevraagd om voortaan de jaarvergadering in het voorjaar samen te laten 

vallen met de vergadering in oktober. Er zijn geen tegenstemmers te vinden, dus dit voorstel is 

aangenomen.  

De donderdagavond blijkt het meest geschikt als vergaderavond. 

11. Belangenbehartiging 

Er zijn contracten afgesloten met Gasservice, glazenwasser en Jansen Zonwering. De vraag is of 

er een opvolger komt voor schilder Kloppenborg. Er komen uit de zaal een aantal suggesties. Het 

bestuur komt op deze zaak te zijner tijd nog uitgebreid terug. 

De glazenwasser komt eenmaal per maand en rekent € 10,= voor een wasbeurt exclusief de  

dakkapel. Velen vinden de frequentie te hoog. Indien het glazenwassen zich beperkt tot 

bijvoorbeeld vier keer per jaar gaat de prijs omhoog naar € 13,50. Er wordt geopperd om een brief 

uit te laten gaan waarin de bewoners hun voorkeur kunnen uitspreken over de frequentie van 

zemen. De belangenvereniging zal dit in een mailing meenemen. 

12. Rondvraag 

Wim Elsing vraagt of het mogelijk is de glasbakken bij de Aldi ondergronds te plaatsen. Annemieke 

geeft aan dat alleen bij herinrichting van straten, zoals aanleggen of vervangen riolering, deze 

ondergrondse plaatsing meegenomen wordt. Dit zijn namelijk vrij kostbare operaties. Het idee om 

bij de bouw van de noodwinkel een plaats voor glasbakken te reserveren wordt door de 

vergadering toegejuicht. Annemieke neemt dit voorstel mee. 

 

Veel omwonenden blijken last te hebben van vrachtauto’s die over de verkeersdrempels denderen. 

Het aanspreken van de bevrachter blijkt een effectief middel tegen de overlast. De vrachtwagens 

van AH die de noodwinkel zullen bevoorraden krijgen een aansluiting op de rotonde. Met andere 

woorden deze bevoorrading zal niet meer hinder gaan opleveren. 

Overigens is de bouwvergunning voor de noodwinkel nog niet rond aldus Annemieke. 
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Er volgt een algemene oproep om de achterzijde van de huizen beter te onderhouden. 

Bijvoorbeeld onkruid dat tegen schuren groeit wieden en het houtwerk onderhouden. Dit zal 

bijdragen aan een beter aanzien. In het Burg. van Heemstrakwartier heeft de jeugd dit voor zijn 

rekening genomen. Mogelijk kan de belangenvereniging het Groenoord College uit Maartensdijk 

benaderen. Het opknappen van de omgeving biedt de leerlingen van het college misschien  een 

stageplek.  

In De Bilt is geen ombudsman aangesteld, maar wij kunnen gebruik maken van de diensten van de 

ombudsman uit Utrecht. Annemieke bevestigt dit verhaal. 

Linda H. vraagt zich af of er minder hard gereden wordt op de Alfred Nobellaan. Er zijn de 

afgelopen tijd geen metingen gedaan. Annemiek neemt dit mee, maar wijst er wel op dat er in de 

winter geen metingen plaatsvinden. Als het te koud wordt, zijn de meetgegevens onbetrouwbaar. 

Er zitten te veel afwijkingen in. 

Voorts vraagt Linda H. zich af waarom zij een brief van de gemeente heeft gehad om een 

(nummer)bordje aan te brengen op haar garage. Deze garage staat elders in de wijk en is later 

aangekocht. Ze vraagt zich dit af, omdat andere bewoners in soortgelijke situaties geen brief 

hebben gehad. Annemieke wijst er op dat dit overeenkomstig de BAG registratie moet. Elk object 

in de gemeente dient van een nummer te worden voorzien. 

Er staat een verhaal in de INFO over mevrouw Tonk. Enerzijds lijkt het op een advertentie en 

anderzijds lijkt het een redactioneel onderdeel van de INFO. Ricus deelt mede dat het kopje in de 

tekst ontbreekt. Hier had moeten staan “ bedrijven in de wijk”.  

De heer Van der Rijst vraagt zich af wie verantwoordelijk is voor de brandgangen. Deze 

brandgangen zijn gemeenschappelijk eigendom. De (tuin)poort die uitkomt op een dergelijke 

brandgang is medeverantwoordelijk voor het onderhoud van de brandgang. Dus verwijdering van 

onkruid en onderhoud bestrating valt onder deze verantwoordelijkheid.  

Als laatste vraagt Linda wie het beheer van de bruine verf heeft. Ricus deelt haar mede dat Erik de 

Groot dit beheer voor zijn rekening neemt. 

13. Sluiting 

Omstreeks 21.30 uur sluit Peter de vergadering.  

Daarna wordt er nog geruime tijd gezellig met elkaar gepraat onder het genot van een wijntje. 

Opgemaakt door Dick Vierhout. 

 
Buurtfeest op het plein 

 

Het zomerfeest rondom de speeltuin aan de Marie Curieweg was alweer de 8e editie en spontaan 

georganiseerd. 

Kinderen vermaakten zich met een springkussen, ook de poppenkastvoorstelling was weer enorm leuk met  

Het feest kun je zien als een echt gezellig buurtfeest waar steeds heel veel wijkbewoners rondom de 

speeltuin Marie Curieweg op een plezierige manier organiseren en aan meedoen. En hun bijdrage leveren 
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aan de activiteiten. Ook de afsluitende barbecue werd uitstekend verzorgd, begeleid door welluidende 

gitaarklanken die buurtbewoner Kees Kaffka voor zijn rekening nam. 

Naast een eigen bijdrage van de bewoners en een stukje ondersteuning van via onze wijkambtenaar 

Annemieke Vos was het weer geslaagde dag, met fraai weer, waarop de buurtbewoners Weltevreden 

kunnen terugkijken. 

Redactie INFO 

Impressie buurtfeest op het plein 2012 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Het luchtkussen altijd weer een succes    Veel  aandacht voor de poppenkast 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

       De barbecue 

Kees Kaffka gitaar 

 

 

Muzikanten gezocht: 

Wij gaan een band oprichten en gaan serieus aan de slag en willen bestaande nummers ‘coveren’. We 

zoeken volwassenen met al enige ervaring. Doel is o.a. andere op te treden tijdens onze wijk- of 

buurtfeesten. Een gitarist en zangeres hebben we al. Speel je bas, drum of toetsen (of sax) meld je dan aan 

via kkaffka@casema.nl 

 

 

mailto:kkaffka@casema.nl
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Financieel Jaarverslag 2011  Belangenvereniging Weltevreden 

    Balans per 31 december   31-12-2011 31-12-2010 

Activa 
 

    

Kas-verf 
 

 €            128,23   €                 4,74- 

Postbank 
 

 €            545,96   €          1.483,45  

Leaseplan Bank 
 

 €         7.255,29   €          5.000,00  

Voorraad verf 
 

 €              60,00   €             180,00  

Debiteuren 
 

 €            520,80   €                    -    

Totaal    €         8.510,28   €          6.658,71  

  
    

Passiva 
 

    

Crediteuren 
 

 €            190,00   €             130,36  

Reserve Jubileum 
 

 €         3.500,00   €          2.000,00  

Vermogen 
 

 €         4.820,28   €          4.528,35  

Totaal    €         8.510,28   €          6.658,71  

    Toelichting: 
   Voorraad verf:   3 Blikken á  
 

€ 20,00 6 Blikken á € 20,00 

    Overzicht van Inkomsten en 
Uitgaven 

  
   Inkomsten: 2011 2010 

Contributie  € 2.544,00   € 2.590,00  

Rente  €    255,29   €    133,65  

Opbrengst Verf  €      12,97   €       8,40  

Giften  €      69,00   €      99,00  

Advertenties  €    150,00   €      90,00  

DVD verkopen  €       7,50   €    195,00  

Subsidie gemeente  €    370,80   €    796,71  

Totaal  € 3.409,56   € 3.912,76  

      

Uitgaven:     

Kerst/nieuwjaar  €    190,00   €    242,86  

Kosten jaarvergadering  €    194,60   €    187,90  

Bestuurskosten  €    151,60   €    157,54  

Kosten drukwerk  €    340,80   €    430,00  

Exploitatie verlichting  €    595,00   € 1.060,00  

Algemene kosten  €      68,39   €      53,14  

Nieuwe jubileumpot  € 1.500,00   € 1.200,00  

Verlies op Verf/knoppen     

Actie comite subsidie  €      77,24    

 jubileum (2010 maken DVD)  €           -     €    240,00  

Totaal  € 3.117,63   € 3.571,44  

Resultaat   €    291,93   €    341,32  
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Overzicht van Inkomsten en Uitgaven                         En BEGROTINGEN 

 
Inkomsten: 2011 

Begroting 
2011 

Begroting 
2012 

Begroting 

2013         

 
Contributie  € 2.544,00  2500 2500 2500 

        

 
Rente  €    255,29  100 90 90 

        

 
Opbrengst Verf/knoppen  €      12,97  

   
        

 
Giften  €      69,00  

   
        

 
Advertenties  €    150,00  

   
        

  DVD verkopen  €       7,50  
   

        
  Subsidie gemeente  €    370,80  

   
        

 
Totaal  € 3.409,56  2600,00 2590,00 2590,00         

 
  

    
        

 
Uitgaven: 

    
        

 
Kerst/nieuwjaar  €    190,00  300 350 350 

        

 
Kosten jaarvergadering  €    194,60  250 300 400 

        

 
Bestuurskosten/ kado contactpers.  €    151,60  100 160 60 

        

 
Lief en leed 

    
        

 
Kosten drukwerk  €    340,80  100 100 400 

        

 
Exploitatie verlichting  €    595,00  750 800 800 

        

 
Algemene kosten  €      68,39  50 80 80 

        

 
Nieuwe jub. Pot  € 1.500,00  700 800 500 

        

 

Eenmalige ondersteuning 
Comite  €      77,24  350 

  
        

 
 jubileum  €           -    

   
        

 
uit JUBILEUM POT eind vjr  €           -    

   
        

 
Totaal  € 3.117,63  2600,00 2590,00 2590,00         

 
Resultaat   €      291,93  0,00 0,00 0,00         

      
        

 
Toevoeging  Jub fonds 1000 

   
        

 
Saldo JUB fonds (zie balans) 3.500,00 

   
        

      
        

 
Met vriendelijke groet, uw penningmeester 

   
        

 
Ricus Peetoom 

    
        

 

 
 

 
 

Wijkschoonmaakdag 2012 

Op 10 mei 2012 organsieerde de groencommissie de jaarlijkse wijkschoonmaakdag georganiseerd door 

onze groencommissie. De deelenmers en kinderen zetten hun beste beentje voor. 

Helaas hebben we geen foto’s om een impressie te geven, maar volgend jaar beter. 
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Natuurlijk willen we de mensen van de groendienst van de gemeente hartelijk bedanken, want zij zorgden 

voor een snelle afvoer van het bijeengesnoeide groeh. 

Ervoor zorgen voor je eigen woonomgeving netjes gehouden worden draagt bij tot een Weltevreden wijk.. 

Het Bestuur 

Waarom kiezen voor glasvezel? 

Op dit moment hebben zich in de Bilt en Bilthoven zich voldoende huishoudens zich 
aangemeld voor een glasvezelabonnement.  Het benodigde aantal alsnog is dus gehaald en 

De Bilt en Bilthoven krijgen een glasvezelnetwerk. 

Bron: http://www.eindelijkglasvezel.nl 

Nu het netwerk wordt aangelegd, heeft u drie keuzes. 

1. Niets doen. U kiest dan om geen kosteloze aansluiting te ontvangen.  
2. Toestemming geven voor een kosteloze aansluiting, die op een later tijdstip geactiveerd 

kan worden. 

3. Een glasvezelabonnement afsluiten en zo spoedig mogelijk te profiteren van de voordelen. 

Enige argumenten gevonden op  www.glasvezelbarometer.nl . 

Waarom zou u voor glasvezel kiezen?  
 
1.Toekomstvast 
Onze communicatie verandert snel. Daardoor neemt ons ‘dataverkeer’ (geluid, foto’s en 
vooral: video) snel toe. Elk jaar opnieuw. Veel sneller dan het ‘fysieke’ verkeer. En dat 
betekent dat we vroeg of laat in een ‘digitale file’ komen te staan. 
Glasvezel is het alternatief voor de telefoonlijn en de kabelaansluiting. 
De capaciteit van de telefoonlijn (koperkabel, ligt er vaak al meer dan dertig jaar) is fors 
opgerekt. En ook met de kabelaansluiting (coax) kunt u met de huidige technieken best nog 
even vooruit. Maar de capaciteit van koper en coax zijn beperkt. Glasvezel is het toekomst 
vaste alternatief. In de komende jaren kan – en gaat – er veel veranderen. Als u het belangrijk 
vindt om ‘aangesloten’ te blijven heeft u nu de kans om daarvoor te kiezen! 
 
2. Glasvezel wordt een basisvoorziening 
Vrijwel elke woning in een stad of dorp is aangesloten op de basisvoorzieningen gas, licht en 
water. In de volksmond hebben we het niet vaak over de vierde basisvoorziening: de 
aansluiting op het riool. Maar ook die is bijna niet meer weg te denken. Stelt u zich eens voor 
dat u het zonder zou moeten stellen. Of dat hij verstopt raakt. In dat laatste geval moet de tuin 
en mogelijk ook de straat zo snel mogelijk open… 
Beschouwt u glasvezel maar eens als een aansluiting op de riolering. Over een paar jaar gaan 
we een glasvezelaansluiting in huis de gewoonste zaak van de wereld vinden. En dan heeft u 
een ‘pijp’ die niet verstopt kan raken! Een glasvezelnetwerk moet net als een rioolstelsel ooit 
een keer worden aangelegd. Dat is een hele operatie. En daarom gebeurt het alleen als we er 
met z’n allen voor kiezen. 
 
3. Glasvezel is open 
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Een glasvezelnetwerk is een ‘open’ netwerk. Net als een winkelstraat met een ‘open’ 
vestigingsbeleid. U kunt er dus terecht voor de ‘landelijke ketens’, maar ook voor de 
speciaalzaak die zich onderscheidt door aanbod en/of kwaliteit van zijn dienstverlening. Uw 
telefoonlijn is ook ‘open’. Maar omdat glasvezel geen capaciteitsbeperkingen heeft is het voor 
aanbieders veel interessanter om hun diensten aan te bieden over glasvezel dan over een 
koperdraad. Onze kabelnetten in Nederland zijn gesloten. Dat betekent dat u met een 
kabelaansluiting per definitie vast zit aan één partij. 
 
4.Glasvezel maakt concurrentie mogelijk 
Door de open structuur van het glasvezelnetwerk kunnen verschillende providers hun diensten 
aan ons aanbieden. Dit leidt tot een gezonde concurrentie. Aanbieders houden elkaar 
onderling scherp op kwaliteit en prijsstelling. 
Laten we daarbij onze eigen positie ook niet vergeten. In de discussie kunnen we elkaar 
informeren over de prestaties van de providers. Zo is al snel duidelijk of een provider het in 
ons dorp goed doet of juist niet! 
 
5. U doet het niet alleen voor uzelf… 
Twijfelt u nog? Realiseert u zich dan ook dat u deze keuze niet alleen voor uzelf maakt. 
Bewoners en ondernemingen in uw buurt hebben er ook belang bij. 
Denk daarbij ook aan de instellingen in uw buurt, zoals scholen, verzorgingshuizen en 
verpleeghuizen. Voor deze instellingen wordt communicatie met de dag belangrijker. Als u 
kiest voor glasvezel maakt u het ook mogelijk voor uw omgeving! 
 
6.U wilt nu nog geen aansluiting, maar later misschien wel? 
Is de straat weer dicht en wilt u daarna alsnog een aansluiting? Dan heeft u een belangrijke 
kans voorbij laten gaan. U zult dan apart moeten betalen voor een aansluiting. En … u zult 
achter in de rij moeten aansluiten. 

 
Er is ook veel informatie te vinden op:  http://www.consumentenbond.nl/glasvezel 
Met glasvezel down- en upload je met dezelfde hoge snelheid. De enorme bandbreedte en de 

eigen verbinding tot in huis maken glasvezel de meest snelle en meest stabiele internetverbinding. 

Het is daarom geen probleem wanneer je met velen tegelijk online bent op meerdere laptops, 

smartphones, televisies, tablets, gameconsoles enzovoort. 

Bij glasvezel blijft de kwaliteit van het signaal continu, in tegenstelling tot het signaal via het 

traditionele kopernetwerk of ADSL, waarbij vaak het aantal gelijktijdige gebruikers of de afstand 

tussen jouw huis en de wijkcentrale invloed heeft op de kwaliteit van het signaal. 

Op persoonlijke titel bijeen verzameld 

groeten van Ricus 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consumentenbond.nl/glasvezel
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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 

 

 

Zonnepanelen: sympathiek idee 
Patrick Steinberger, Ralph Buncheweg 13 
 
Sinds kort heb ik zonnepanelen op mijn dak, waardoor mijn elektriciteitsrekening een stuk 
lager zal uitvallen. Omdat u als medebewoner van de wijk Weltevreden mogelijk ook 
erover denkt zonnepanelen aan te schaffen leg ik hier kort uit hoe ik tot de aanschaf ben 
gekomen. 
 
Het proces begon toen ik in februari 2012 hoorde van een collectieve actie om 
zonnepanelen aan te schaffen. De actie is inmiddels afgesloten, maar de informatie staat 
nog op internet, zie www.zonzoektdak.nl. Je kon eerst de "daktest" op hun site doen en als 
het dak geschikt bleek kon je verder. Er waren twee standaardpakketten voor de meest 
voorkomende daken, waar men zich voor kon opgeven, gratis en vrijblijvend. Vervolgens 
kwam iemand op bezoek om een offerte te maken. Aan de hand van de offerte kon je dan 
beslissen om de opdracht te geven of je terug te trekken. Parallel aan dit proces kwam ik 
in contact met twee andere mensen die al zonnepanelen hadden en mij hun ervaringen 
vertelden. Dit leidde ertoe dat ik op individuele basis een tweede offerte heb aangevraagd 
bij een eenmanszaak die zich heeft gespecialiseerd op leveren en installeren van 
zonnepanelen. Uiteindelijk heb ik begin juli een keuze uit de twee offertes gemaakt en zijn 
in augustus de zonnepanelen geïnstalleerd. 
 
Wat waren mijn overwegingen om voor zonnepanelen te kiezen? Het belangrijkste was dat 
ik het een sympathiek idee vind om (een deel van) de energie die wij  gebruiken zelf op 
duurzame wijze op te wekken. De geschatte levensduur van de zonnepanelen is ten 
minste 25 jaar. De terugverdientijd hangt af van de toekomstige energieprijzen, mijn 
voorzichtige maar grove schatting is dat het in mijn situatie ongeveer 10 jaar zal worden. 
Overigens is er sinds 1 juli 2012 een subsidieregeling, Per 17 september 2012 was de 
subsidiepot nog voldoende gevuld. Voor meer info over de subsidieregeling: ga naar 
www.agentschapnl.nl en typ "zonnepanelen" in het zoek veld. 
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info:  www.autotrans.nl  030-2203986 / 0653 190 853 
H.Dunantplein 74 
3731 CM De Bilt. 

 

Website Belangenvereniging 

Bezoekt u uw website eens: 

http://www.belangenverenigingweltevreden.nl 

en laat uw reactie eens achter op het forum. We weten inmiddels 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 
 
Inmiddels zijn we met 5 bestuursleden en zitten eigenlijk een beetje omhoog met het secretariaat. 
Ook inbreng vanuit andere delen van de wijk via een bestuurslidmaat zouden we op prijs stellen.. 
Indien u dat wilt, neemt u dan contact op met één van de bestuursleden. 
Je bent voor het bestuurslidmaatschap door de bank genomen zo’n 4 avonden per jaar kwijt. Dus 
dat valt wel mee. 
Overigens hebben de huidige bestuurders te kennen gegeven nog wel een jaartje bij te tekenen. 
 
Bestuur 
 
PRIJSVRAAG 

 
Als je naar onze website gaat, zie je op het forum een achtergrond waarop diverse 
straatnaamborden staan. 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 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.belangenverenigingweltevreden.nl/
mailto:secretariaat.weltevreden@gmail.com
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Verlaging WOZ waarde 

 

Helaas moeten we constateren dat de woningmarkt momenteel moeizaam loopt vanwege diverse 

oorzaken. Prijzen dalen daardoor met regelmaat. 

Groot was onze verbazing dat er bij een aantal leden een onverklaarbare forse stijging via de OZB 

aanslag liet zien. 

 

We hebben begin dit jaar veel aandacht besteed aan de WOZ waarde. Verschillende leden hebben 

daarmee met een bezwaar hun aanslag zien aangepast. 

Hierna volgt een bijdrage van een lid. 

 

De huizenprijzen zijn al jaren achtereen aan het dalen. Eind 2006 werd mijn huis aan de M. 

Curieweg getaxeerd op € 335.000,= Daarna is de prijs nog iets gestegen en vervolgens in rap tempo 

gedaald. 

 

Begin dit jaar ontving ik de aanslag WOZ-heffing 2012. Deze aanslag was gebaseerd op een waarde 

van € 348.000,=.  

 

Over het jaar 2011 bedroeg de waarde € 314.000,=, dus een fikse verhoging. 

 

Ik heb eerst contact opgenomen met de makelaar die in 2006 mijn huis heeft getaxeerd. In goed 

overleg kwamen wij een prijs van omstreeks € 300.000,= overeen. Met dit gegeven heb ik direct 

bezwaar aangetekend tegen de aanslag. En met succes! 

 

Al in het voorjaar kreeg ik een telefoontje dat mijn bewaar gegrond verklaard werd en of ik akkoord 

ging met een waarde van € 299.000,= . Uiteraard heb ik dit aanbod geaccepteerd. 

Medio dit jaar ontving ik de schriftelijke bevestiging. 

 

De vermindering van de WOZ-beschikking heeft op drie terreinen gevolgen: 

 Vermindering OZB van € 44,= per jaar; 

 Vermindering Watersysteemheffing van € 11,46 per jaar; 

 Verlaging eigenwoningforfait met € 49.000,=  

 

Het eigenwoningforfait bedraagt 0,55%, dus houdt dit een verlaging met € 270,= in. 

Afhankelijk van de belastingschijf levert dit van enkele tientjes tot meer dan € 100,= per jaar op. 
 
 

Kerst op het plein 
 
Ook dit jaar wordt weer een kerstviering georganiseerd voor u als betrokken wijkbewoner. 
 
De datum kunnen wij alvast melden en noteert u deze in uw agenda.   

 
22 december 2012 

 
We hopen op een goede bijeenkomst waar we met andere medebewoners gezamenlijk het jaar 
afsluiten. 
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Woninginbraken:  
 

Van 6 tot en met 12 oktober 2012 vond de regionale ‘Week tegen de Woninginbraak’ plaats. Die 

week vormde de start van het gezamenlijk en nog meer georganiseerd optrekken tegen 

woninginbraak. De politie, het OM en de gemeente De Bilt gaan samen met inwoners de strijd 

tegen inbrekers aan.  

 

In de gemeente worden er in de ‘Week tegen de Woninginbraak’ 

verschillende acties uitgezet. De politie en Buitengewoon 

Opsporingsambtenaren surveilleren en controleren intensiever in de wijken. 

Er wordt extra capaciteit ingezet voor recherchewerk en ook achter de 

schermen gaat de politie nog dichter op de huid van inbrekers zitten. De 

gemeente looft een prijs uit aan de inwoner met het best uitvoerbare idee 

tegen woninginbraak.  

In de wijk Weltevreden wordt het pilotproject Waaks! ingevoerd, waarbij hondenbezitters wordt 

gevraagd om extra ogen en oren voor de politie te zijn. Daarnaast wordt er weer extra geworven 

voor Burgernet en worden inwoners voorgelicht door de campagne ‘Houd de dief buiten de deur’. 

Deze campagne is gericht op het nut en de noodzaak van het nemen van preventiemaatregelen.  

U speelt een belangrijke rol! 

De aanpak van woninginbraken heeft in de regio Midden-Nederland prioriteit. Woninginbraken 

hebben een grote impact op de slachtoffers, maar ook op hun directe omgeving en zijn alleen in 

gezamenlijkheid te bestrijden. De veiligheidspartners kunnen dit niet alleen. Als bewoner speelt u 

zelf een belangrijke rol in de strijd tegen woninginbraken.  

Het is heel belangrijk dat u zelf uw huis veilig maakt. Dit doet u niet alleen met goed hang- en 

sluitwerk, maar vooral ook door consequent uw woning af te sluiten. Ook als u maar ‘even’ weg of 

op een andere verdieping bent! En als u een verdachte situatie ziet en meteen 112 belt, vergroot u de 

heterdaadkracht van de politie. Veiligheid maken we samen! 

Zoals u weet hebben wij als Belangenvereniging het thema veiligheid en preventie hoog in ons 

vaandel staan. Denkt u maar aan de lampen in de brandgangen die we nog steeds draaiende houden. 

Wij ondersteunen dit soort activiteiten van harte. 

Het Bestuur  

 
 

Adverteerders  

Wij stellen advertenties zeer op prijs voor de sponsoring van de vereniging. Aanmelding kan via e-mail aan: 

secretariaat.weltevreden@gmail.com 

 

mailto:secretariaat.weltevreden@gmail.com

