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Van de voorzitter 

 

Beste mensen, 

  Het einde van het jaar 2013 is in zicht. Reden om nog 

even terug te kijken wat het jaar gebracht heeft. Leuke 

dingen, zoals vakantie en  feestjes en dergelijke. Maar 

ook de nare zaken die ook bij het leven horen, zoals 

ziekte en overlijden. Maar het biedt ook gelegenheid  

vooruit te blikken op het jaar 2014 wat voor de deur 

staat. Voor onze Belangenvereniging blikken we ook even terug: het 

verenigingsjaar was zonder veel hectiek. En met weer een compleet 

bestuur en een volwaardig secretariaat, bemand door Ger Krom. Ook 

werd met het oog op de viering van ons 40-jarig jubileum de 

Feestcommissie geïnstalleerd. Hier nemen Alfred Folkeringa, Dick 

Vierhout en Michel van Ingen het voortouw. Plezierig dat er mensen in 

de wijk zijn die zich vrijwillig willen inzetten voor hun medebewoners. 

Hulde.  

Qua activiteit hebben wij de focus gelegd op energiebesparing via onze 

woningen. In 2012 startten we met informatie over zonnepanelen, onze 

laatste jaarvergadering van oktober jl. gingen we verder met het belang 

van besparing en de ervaring van meer comfort bij woningisolatie. 

Zaterdagavond beleefden wij onze wijkkerstviering op het plein,  de 

gemeente verzorgde opnieuw een mooie kerstboom voor onze wijk. 

We konden we  weer vele enthousiaste en betrokken leden ontmoeten 

bij  deze inmiddels traditionele viering.  Elder in deze INFO is daarover 

een verslag opgenomen.    Graag wens ik mede namens het hele 

bestuur ieder een mooi kerstfeest en een goed en gezond 2014 toe. 

Peter Dijs (voorzitter) 
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Op 6 december verzond het secretariaat de onderstaande e-mail aan de leden: 

NUON-brief NIET namens belangenvereniging 

Enkele weken geleden ontvingen de bewoners van onze wijk een ongedateerde brief over energiebesparing en 

woningisolatie in een enveloppe van NUON. 

De brief opent met het logo van onze belangenvereniging en onderaan ziet u een balk waarin het beeldmerk 

van NUON verschijnt. 

Graag willen wij u laten weten dat: 

 deze brief niet is geschreven door onze vereniging,  

 onze vereniging niet de collectieve advisering in onze wijk door NUON ondersteunt en  

 onze vereniging ook niet in het bijzonder de producten van NUON aanbeveelt. 

De informatie in  deze brief is niet vooraf met ons afgestemd en er is geen toestemming verleend om ons 

beeldmerk in de brief te plaatsen. 

Onduidelijkheden in de brief: 

1. Het lage BTW-tarief van 6% krijgt u niet uitsluitend bij NUON, maar bij iedere leverancier van 

woningisolatie, tot in ieder geval eind 2014! 

2. De 35% korting in het icoon, rechts bovenaan de brief, kunnen wij in onze gegevens nergens 

terugvinden en lijkt een loze kreet. 

3. De bedrijfsgegevens van NUON ontbreken. 

Inmiddels hebben wij geprotesteerd tegen de verspreiding van deze brief en is aan NUON duidelijk gemaakt 

dat onze vereniging ervoor kiest om haar leden op een onafhankelijke manier te informeren.   

 Zo treft u op onze bedrijvenpagina een vermelding van Slim Isolatieadvies, waar u de mogelijkheid 

heeft voor gratis, deskundig en bovendien vrijblijvend advies. Dit bureau kan u ook voorzien van 

offertes door verschillende gecertificeerde ondernemingen. 

 Op onze website staat nuttige informatie over 

energiebesparing, die regelmatig met nieuws 

wordt aangevuld, 

 Ook is er een gehele pagina op de website 

gewijd aan woningisolatie, waarbij een 

voorbeeld is gevoegd van een offerte voor 

een A-type woning met korting voor onze 

leden van NUON. 

Voor de  helderheid: er is geen bezwaar tegen NUON 

als gecertificeerde leverancier, echter wel tegen de 

recente brief waarmee men de NUON-producten in 

onze wijk aanbiedt. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

onze bestuursleden Dick Vierhout en Ger Krom. Zij 

zijn beide actief als ambassadeur voor de Biltse 

energiecoöperatie BENG! 

AD/UN 14-12-2013  
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Groencontracten 
 

Het afgelopen jaar is er weinig activiteit geweest rond de groencommissie van onze vereniging. De gemeente 

houdt de hand op de knip waardoor er niet veel mogelijk is. De wijze waarop het snoeien en onderhoud soms 

uitgevoerd wordt is niet altijd even fraai. De ‘botte bijl’ is misschien goedkoop, maar leidt niet tot de mooiste 

resultaten.  

Gelukkig is er inmiddels een alternatief, maar dat vraagt wel inzet van ons als buurtbewoners. U kunt namelijk 

samen met uw buren het openbaar groen direct voor uw eigen woningen adopteren. Door middel van een 

‘groencontract’ neemt u het beheer over van het groen in uw directe omgeving en bent u zelf 

verantwoordelijk voor het dagelijkse onderhoud ervan. De gemeente levert materialen, zoals compost en 

beplanting. De bewoners zorgen met vaste regelmaat voor het snoeiwerk en het schoonhouden van de 

groenstrook. Het aangaan van zo’n groencontract levert dus een beter resultaat op maar is niet vrijblijvend. 

Denk dus goed na met welke buren u dit samen wel of niet wilt oppakken en houd de omvang overzichtelijk. 

De belangenvereniging vind het concept aantrekkelijk maar zal zelf geen groenbeheer gaan coördineren. 

Verenigt u zich dus zelf op dit punt met uw buren en sluit het contract met de gemeente. Voor informatie kunt 

u uiteraard bij de vereniging terecht, bij voorkeur via de e-mail van het secretariaat (zie titelblad). 

Zie ook pag. 7 voor de last-minute uitnodiging van De Bilt voor een inloopavond over het “groenplan”. 

Joël Scherrenberg 

 

De onderhouds- en renovatiebuurman. 
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 1866 5872 

Van de verkeerscommissie. 

Sinds juli is er een klankbordgroep door de gemeente ingesteld, die meedenkt over het verkeerscirculatieplan 

(VCP) in de Bilt. Dit als vervolg op de site De Bilt in beweging en opmerkingen daar gemaakt door bewoners. 

Doelstellingen van het VCP: 

■ Balans in de wegenstructuur om bereikbaarheid, leefbaarheid en slim reizen te waarborgen, 

■ Goede bereikbaarheid (doorstroming), 

■ Verbeteren van de leefbaarheid en de verkeersveiligheid, door het sluipverkeer te verminderen, 

■ Stimuleren fietsverkeer. 

De klankbordgroep bestaat uit zo’n twintig personen uit alle wijken van De Bilt, ondergetekende neemt 

hieraan deel vanuit Weltevreden. Er zijn inmiddels vijf bijeenkomsten achter de rug. We zijn begonnen met zes 

varianten van een mogelijk voorstel om te komen tot een VCP. Alle varianten zijn op voors-en-tegens 

doorgesproken en uiteindelijk zijn er twee die de voorkeur van de klankbordgroep hebben.  

1. De zo genaamde ‘ref2020’ met doortrekking van de Prof. dr. T.M.C. Asserweg langs het HF Witte 

Centrum naar de Biltse Rading met relatief weinig verdere ingrepen in andere wegen:  goedkoop… . 
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2. En variant ‘3a, H-systeem, uit (kort)’, ook met doortrekking van de Asserweg, maar met eenrichting-

verkeer uitgang Looydijk bij Soestdijkseweg, ingang Dorpsstraat  bij Soestdijkseweg,  uitgang Asserweg 

naar Biltse Rading en ingang Blauwkapelseweg vanaf de Biltse Rading.  

De tweede variant vraagt meerdere ingrepen bij om- en aanliggende wegen en aanpassingen van kruisingen, 

waaronder ingrijpende aanpassingen in de Dorpsstraat voor het fietsverkeer. 

Om onze wijk per auto te 

verlaten betekent dit dat we 

naar Utrecht via de Asserweg 

naar de Biltse Rading moeten 

rijden of via de Kerklaan naar 

de Utrechtse weg. Willen we 

naar Zeist dan zullen we via de 

Looydijk het dorp uit moeten. 

Grootste voordeel is dat De Bilt 

al het doorgaande sluipverkeer 

op de Blauwkapelseweg kwijt 

is, maar mogelijk meer verkeer 

over de Nobellaan krijgen. 

Zeker in het begin als ieder 

moet wennen aan deze nieuwe 

situatie. Ik hoop dat dit plaatje 

overkomt:  

In januari 2014 worden de twee 

varianten een laatste keer 

besproken in de klankbordgroep en komt er ook een inloopavond voor alle bewoners. Daarna worden de 

plannen ter vaststelling voorgelegd aan het college van B en W en de gemeenteraad.  B&W zullen, mede op 

basis van kostenplaatjes, gaan besluiten. 

Ondergetekende is benieuwd naar uw mening als Weltevredenbewoner over deze laatste ingrijpende variant. 

Mail mij uw commentaar via het secretariaat (zie titelpagina) en neem deel aan de korte enquête in op onze 

website www.belangenverenigingweltevreden.nl.  

Ieder een heel prettige jaarwisseling gewenst, 

Met vriendelijke groet, Ricus Peetoom 

 

  

 

info: www.autotrans.nl of tel. 030-2203986 / 0653 190 853 

H. Dunantplein 74 

3731 CM De Bilt. 

http://www.belangenverenigingweltevreden.nl/
http://www.autotrans.nl/
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Het laatste nieuws uit onze wijk per e-mail ontvangen? 
Onze INFOmail verschijnt onregelmatig en gaat naar de ongeveer honder e-mailadressen die wij van onze 

leden kennen . Voor snelle informatie over ontwikkelingen of gebeurtenissen in Weltevreden is de INFOmail 

een uitkomst. Als de datum van de gemeentelijke inloopbijeenkomst over het Verkeerscirculatieplan bekend is 

gaat dit bijvoorbeeld onmiddellijk per INFOmail naar onze leden. 

Wilt u ook de INFOmail in uw inbox? Stuur een e-mail naar secretariaat.weltevreden@gmail.com!  

 

Kerst-op-het-plein  

Rond de kerstboom op het plein bij de Marie Curieweg bruist het zaterdagavond 21 december 

van de activiteiten: Kerst-op-het-plein voor de bewoners van Weltevreden. Sprookjesachtige 

verlichting en een gretig brandende vuurkorf vallen op in de omgeving. De actieve bewoners 

zetten vooraf de ruime partytent op, plaatsen de terrasverwarmers er in en installeren de 

geluidsapparatuur en de banken. De organisatie heeft inmiddels gezorgd voor ketels met heerlijke Glühwein 

en warme chocolademelk, waarmee de 

bezoekers zich dankbaar op 

temperatuur houden. Als om acht uur 

verenigingsvoorzitter Peter Dijs alle 

bezoekers welkom heet, vraagt hij een 

applaus voor de actieve wijkbewoners 

die – soms in stromende regen –  de 

gemeentelijke kerstboom hebben 

opgetuigd en de logistiek hebben 

verzorgd. Daarna speelt één van de 

kinderen uit onze buurt een prachtig 

stukje klassieke muziek op zijn gitaar. 

Dan zitten alle kinderen in de tent 

rondom één van onze buurtbewoners 

(met kerstmuts), die het spannende 

kerstverhaal van het hondje Benjamin 

(Benji) vertelt. De kinderen luisteren geboeid naar hoe Benji allemaal goede daden verricht rond de kribbe van 

het kindje Jezus. 

Als, om ongeveer half tien, het flink begint te regenen kruipen de bezoekers dicht bij elkaar onder het tentzeil 

om de gezellige avond nog even te kunnene voortzetten. 

Vanavond ontmoeten jong-en-oud elkaar en hebben plezier in deze heel bijzondere en feestelijke sfeer. 

Hartelijk dank aan de organisatoren en vrijwilligers die deze geslaagde avond voor ons allen mogelijk maken! 

 

mailto:secretariaat.weltevreden@gmail.com
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Te koop of te huur: 

Garage aan de Albert Einsteinweg, 19 m2, geen stroom. 

Info: Albert Einsteinweg 16 

H.P. Post 030 221 3821 

Oproep aan gebruikers van woningen met spouwmuur- en bodem- of vloerisolatie 
U heeft onlangs of in de afgelopen jaren uw woning in Weltevreden laten verbeteren met spouwmuur- en/of  

bodem-/vloerisolatie. Bent u daarover tevreden? En heeft u gegevens over de besparing die het u in 

energiekosten heeft opgeleverd? In dat geval kunt u vast ook iets zeggen over de verbetering in het 

wooncomfort, de vermindering van vochtoverlast en in hoeveel tijd u de investering in woningisolatie heeft 

terugverdiend of denkt terug te kunnen verdienen. 

De ambassadeurs van de Biltse EnergieNeutrale Gemeenschap (BENG!) zoeken contactpersonen in de wijk 

Weltevreden (woningtypen A t/m C), die bereid zijn om in overleg hun ervaringen te delen met leden van 

BENG! en met geïnteresseerde medebewoners van Weltevreden. 

Graag uw bereidverklaring per e-mail naar secretariaat.weltevreden@gmail.com.  Alvast hartelijk dank voor 

uw medewerking! 

Ger Krom 

 

EPA-rapportages Weltevreden per woningtype op de website 

Op de website van de belangenvereniging staan inmiddels de rapportages van de drie typen woningen  

(A t/m C) in zowel de hoek- als de tussenwoningvariant in PDF-formaat. Overweegt u zelf uw woning te laten 

isoleren? Via de rapportage die met uw woning overeenkomt krijgt u een aardig beeld van de mogelijkheden, 

de investeringen en de besparingen op energie.  

 

Meer comfort, minder energielasten… 

Wij hebben veel inwoners van de gemeente De Bilt al 

geholpen bij de juiste keuze voor energiebesparende 

maatregelen. Passend bij hun woning, budget en bij 

het gewenste comfort.  

Bent u de volgende? 

 

mailto:secretariaat.weltevreden@gmail.com
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Uitnodiging Groen in Beeld 

Van de gemeente ontvingen wij juist voordat de INFO ter perse ging een uitnodiging voor alle wijkbewoners 

om op 7 januari het plan Groen in Beeld in te zien. De gemeente geeft dan ook een toelichting op het 

onderhoudsniveau  van het openbaar groen.  

Inloopavond 

U kunt het plan inzien op dinsdag 7 januari tussen 19.30 en 21.00 uur in het gemeentehuis in Bilthoven. U kunt 

dan ook een reactie achterlaten. Waar mogelijk verwerkt de gemeente deze nog in het plan. 

De Bilt let steeds meer ‘op de kleintjes’. Er is daardoor  een spanning tussen het beschikbare geld en de 

behoefte aan onderhoud. Daarom moet de gemeente keuzes maken, aldus beleidsmedewerker Beheer 

Openbare Ruimte Paul de Groot. Uitgangspunt voor de raadscommissie Openbare Ruimte is om binnen het 

budget te kijken wat er mogelijk is dat optimaal aan de wensen van  de bewoners voldoet. Ambtenaren van de 

gemeente hebben dat met bewoners bekeken: wat is de kwaliteit nu en wat is wenselijk. Hoeveel onkruid mag 

er tussen de tegels zitten? Hoe vaak moeten de prullenbakken in uw wijk geleegd worden?  Dit alles is 

uitgewerkt in een zogenaamd Beeldkwaliteitplan Groen.  In dit plan is per type gebied (woonwijken, 

buitengebied, centra, etc.) de kwaliteit beschreven die straks wordt gebruikt. Daarbij biedt de gemeente 

ruimte aan inwoners om zelf actief bij te dragen aan het verhogen van de kwaliteit in hun buurt. Zie ook het 

artikel van Joël van onze Groencommissie in deze INFO.   

Wat gebeurt er verder?  Alle reacties en het definitieve plan worden naar verwachting in het voorjaar van 

2014 behandeld in de gemeenteraad. Als die het plan vaststelt, is dat voor de komende jaren  het 

uitgangspunt voor onderhoud van het groen en reiniging in de openbare ruimte. Voor u is dan duidelijk welke 

kwaliteit u kunt verwachten en de gemeente kan met het plan gerichter en efficiënter onderhoud uitvoeren.  

Op 7 januari kunt u dus voor het laatst input leveren! Zie ook:  http://www.debilt.nl/groeninbeeld.  

 
Uw voeten in mijn handen ! 

Voetreflextherapie ~ Pedicure ~ Massage 

Praktijk Post 
Christiane Post~Verhoeven 

Albert Einsteinweg 16 
3731 CT  De Bilt 

030 221 3821 ~ 06 2923 4560 

Elk seizoen een leuke aanbieding! Kijk voor info op www.praktijkpost.nl 

http://www.praktijkpost.nl/
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Problemen met de lampen die door de vereniging in de brandgangen zijn geplaatst? 

 Neem contact op met onze eigen lampenspecialist:  

FRANK ter BRAAK  

Marie Curieweg 16 

Telefoon: 030  220 1576, e-mail (handig): 

fjtb@vodafonethuis.nl 

 

Het bestuur van Belangenvereniging Weltevreden bedankt u voor het  

vertrouwen en speciaal alle vrijwilligers voor het meehelpen in 2013 en  

het mogelijk maken van onze activiteiten in 2014 ! 

 

 
Voorkom ongelukjes met vuurwerk: bescherm je handen, ogen en oren! 

 

 
 
  

 

 
 


