Wnd. Secretaris: Ger Krom
e-mail: secretariaat.weltevreden@gmail.com

De inhoud van deze INFO

Van de voorzitter
1

Van de voorzitter

2

De secretaris stelt zich voor

Na een langdurig nat en fris voorjaar met soms weer dat meer op de
herfst lijkt, komt dan nu hopelijk beter weer om de hoek kijken. Daar
willen wij volop van genieten!
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Energiebesparing
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Verslag Jaarvergadering 2012
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Jaarverslag bestuur 2011

Eén van onze leden geeft zich gemeld in de persoon van Ger Krom van
de Albert Einsteinweg. Hij is bereid de rol van secretaris in ons bestuur
op zich te nemen. In deze INFO stelt hij zich aan u voor. Wij danken
Alfred en Dick die het secretariaatschap als waarnemers voor hun
rekening hebben genomen. Uiteraard werken wij in ons bestuur als team
samen en we rekenen er op dat dit nu alleen maar kan verbeteren.
Bedankt dat je dit op je neemt Ger.
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Financiële stukken

8

Jaarstukken en begroting 2013

9

Huizenprijzen 2012

9

Wijkschoonmaakdag 2013

Inmiddels weten we dat er een besluit over het zwembad in de
gemeenteraad is besproken. Uiteraard zijn we nieuwsgierig naar de
bebouwingsplannen. Ik doel op het H.F. Witteterrein, nadat de Albert
Heijn daar is verwenen en natuurlijk aan de Marie Curieweg. Op de
website van de gemeente is daarover niets te vinden. Er blijken nogal
wat vragen te zijn die schriftelijk worden beantwoord en de verwachting
is nu dat de bebouwingsplannen op 27 juni a.s. door de gemeenteraad
zullen worden behandeld. Houd dus de website van de gemeente in de
gaten.

11 Website, preventie

Beste leden,

10 Glasvezelnetwerk,
vochtproblemen en wijkschilder

woninginbraken
12 Oproep werkgroepleden
energiebesparing

Laat nu de zon maar komen.

Onze voorjaarsschoonmaakdag gaat dit jaar niet door. We maken er nu
gewoon een najaarsschoonmaakdag van. Wellicht reden voor die leden
die in het voorjaar niet kunnen, om wel de helpende hand in het najaar
te bieden. Onze groencommissie zal daarvoor nog een datum prikken.
We zijn bezig met het benaderen van schilders die kunnen worden
ingeschakeld als wijkschilder en ook staat het besparen van energie op
onze activiteitenlijst.
Tenslotte feliciteer ik de geslaagden en wens ik zowel de
vakantiegangers als de thuisblijvers een fraaie en ontspannen zomer
toe.
Bestuurssamenstelling 2013
Voorzitter:
Penningmeester:
Wnd. Secretaris:
Lid:
Lid:
Lid:
Lid:

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

François Mauriacweg 3
Otto Hahnweg 15
Albert Einsteinweg 30
Marie Curieweg 20

 220 1993
 220 4177
 245 1909

Alfred Nobellaan 19
Marie Curieweg 28

 299 3159
 06 3050 1637

Voor uw agenda: jaarvergadering donderdag 24 oktober 2013
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De secretaris stelt zich voor
Alfred Folkeringa liet op de laatste jaarvergadering weten er mee te stoppen wegens
tijdgebrek. Nu ikzelf juist meer tijd beschikbaar heb neem ik graag de uitdaging aan om het
secretariaat van onze belangenvereniging van hem over te nemen.
Mijn naam is Ger Krom (61), ik woon sinds 2004 met veel plezier op
de Albert Einsteinweg in deze prachtige groene wijk. Ik zie onze
vereniging als een goed voorbeeld van hoe bewoners met elkaar hun
woonomgeving prettig houden, hoe men elkaar verder helpt en
problemen samen oplost. Daar houd ik van en daaraan wil ik graag
mijn bijdrage leveren. Als lid en secretaris van een ondernemingsraad
deed ik jarenlang ervaring op die ik hierbij goed kan gebruiken.
Als secretaris is één van mijn doelen om de communicatie tussen de leden en de
belangenvereniging nieuw leven in te blazen en hierbij de eigentijdse middelen in te
zetten. Te beginnen met de website www.belangenvereningingweltevreden.nl en de
e-mail, om u als lid regelmatig te informeren over de voor onze wijk interessante
onderwerpen. Daarnaast blijft u tweemaal per jaar de INFO-nieuwsbrief in de brievenbus
tegenkomen en is er de jaarvergadering in oktober. Daarmee kan de vereniging laten zien
welke belangen zij precies voor haar leden behartigt. En ik verzeker u, dat gaat echt
verder dan korting bij Gas Service Utrecht, bij zonwering van Jansen De Bilt en aansluiting
bij een wijkschilder.
Er is inmiddels een bestand met de e-mailadressen van veel leden. Denkt u dat uw
e-mailadres er nog niet bijzit of heeft u een gewijzigd e-mailadres? Graag ontvang ik uw
bericht hierover (per e-mail natuurlijk) op secretariaat.weltevreden@gmail.com. Graag bij
wijziging ook vermelden welk vorig e-mailadres daarmee vervalt.
Mail mij ook als u een tip of heeft voor de vereniging of een vraag. Hebt u nieuws dat van
belang is voor onze leden? U kunt mij vragen dit in een volgende e-mailnieuwsbrief op te
nemen. Als ik uw e-mail ontvang krijgt u altijd snel een reactie terug. Ik zie uw berichten
graag tegemoet.
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De Lokale Duurzame Energie Coöperatie – De Bilt (LDEC)
Op 17 april was onze vereniging aanwezig bij het symposium Duurzaam Dichtbij, in de oude
raadszaal van Jagtlust. Hier presenteerde de LDEC in oprichting zich als de organisatie van en
voor bewoners van de gemeente De Bilt die het duurzaam gebruik van energie bevordert.
Uitgangspunt is dat men hiermee de onlangs geformuleerde doelstelling van de gemeente De Bilt
(energie neutrale gemeente in 2030) helpt behalen en dat de coöperatie voor de inwoners de juiste
informatie en middelen krijgt om duurzaam opgewekte energie en woningisolatie te realiseren.
Vanuit de Belangenvereniging Weltevreden heeft bestuurslid Dick Vierhout zitting genomen in de
LDEC-werkgroep die zich bezighoudt met duurzame energiebronnen, zoals zonne-energie. Ger
Krom (jawel, de kersverse secretaris) zit in de werkgroep van de coöperatie die voorlichting en
informatie gaat verzorgen over de praktische mogelijkheden van duurzaam energiegebruik en dus
ook woningisolatie. Zo kunnen we onze eigen werkgroep Duurzaam Wonen (zie de oproep van
Dick Vierhout elders in deze INFO) voorzien van nieuwe input en de juiste contacten aanboren om
onze leden van goede informatie en aanbiedingen te voorzien.
In juli willen wij een EPA-labelindicatie (EPA = Energie Prestatie Advies) opstellen voor de vier
verschillende woningtypen in onze wijk, ervan uitgaande dat er géén vloer- en spouwmuurisolatie
en géén isolatieglas is aangebracht. Daarbij willen uitvinden wat het vermoedelijke EPA-label is en
wat het label vermoedelijk wordt, als wel alle isolatiemaatregelen genomen zouden zijn. Het
verschil tussen beide situaties willen wij vervolgens uitdrukken in een schatting van het te
besparen energiebedrag per jaar per woningtype. De uitkomsten hopen wij u te kunnen
presenteren in de jaarvergadering van oktober.
Meer informatie? Stuur een e-mail naar secretariaat.weltevreden@gmail.com

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.

INFO is het informatieblad van de Belangenvereniging Weltevreden, opgericht 02-10-1974
KvK-nummer 40478096 | bankrekening 297559 | uitgave juni 2013

3

juni 2013

Verslag jaarvergadering gehouden op 25 oktober 2012
Aanwezig: 31 personen, waaronder vier bestuursleden en de wijkcontactambtenaar van
de gemeente.
Afwezig: een bestuurslid met kennisgeving.
1. Opening
Peter Dijs opent de vergadering.
2. Verslag vorige jaarvergadering 2011
Er zijn geen op- of aanmerkingen. Het verslag wordt hiermee unaniem goedgekeurd.
3. Verslag van het bestuur 2011
Alfred Folkeringa geeft een overzicht van de bestuursactiviteiten in het afgelopen jaar.
Er zijn minder dan vier bestuursvergaderingen gehouden. Speciale aandacht is er geweest
voor de wijkschoonmaakdag en de kerstviering.
De heer Van de Elzakker is erg druk geweest met de website. Er wordt evenwel
geconstateerd dat de bijdragen van de leden aan de website nog lang niet op het beoogde
peil is. Om de participatie te verhogen dient de site interessant en up-to-date gehouden te
worden. Dit is nog een aandachtspunt.
Rondom de vestiging van de noodwinkel van AH en de mogelijke verkeershinder die
daaruit ontstaat zijn goede contacten met de gemeente. Overigens is de gehele operatie
uitgesteld, met als verwachting dat er rond maart 2013 weer voortgang is.
In het kader van de nieuwbouwplannen rondom het zwembad komt ook de deelname van
voorzitter en waarnemend secretaris in het Comité Weltevreden ter sprake. Naast de vele
overleggen en vergaderingen zijn er in de gehele wijk Weltevreden folders verspreid.
Politieke partijen, gemeenteraad en andere bewoners- en wijkverenigingen zijn benaderd
en er is inspraak in de commissie Burger & Bestuur geweest door deelname in de
klankbordgroep. Dat leidde tot een advies met als hoogtepunt de organisatie van een
bewonersavond in het H.F. Witte Centrum waarop bijna 300 wijkbewoners aanwezig
waren.
De perikelen rond het zwembad duren nog voort. Aan de Laan van Weltevreden was een
locatie gevonden maar het college zag daarvan af toen bleek dat Het Utrechts Landschap
rechten op het perceel kon laten gelden.
De gemeente zal nu met een hernieuwde visie moeten komen. Men verwacht dat eerst
advies en informatie bij de klankbordgroep gevraagd wordt.
Het is van belang om de gevolgen van de te nemen besluiten te kennen, zoals de hoogte
van de geplande nieuwbouw enz. De gemeente gaat positief met de initiatieven van de
klankbordgroep om. Eventuele nieuwbouw wordt in ieder geval niet voor 2015
gerealiseerd.
Wijkambtenaar Annemieke Vos merkt hierbij nog op dat de gemeente een gebiedsvisie
ontwikkelt en dat de belanghebbenden erbij betrokken zullen worden. Deze gebiedsvisie
bevindt zich overigens nog in de startfase.
4. en 5.Verslag van de kascommissie over 2011 en goedkeuring
Patrick Steinbergen heeft samen met Alex de Groot enkele steekproeven genomen en in
de boekhouding geen onregelmatigheden geconstateerd. Hij heeft de vergadering van zijn
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bevindingen op hoogte gebracht. Het financieel verslag 2011 wordt goedgekeurd, met
dank aan de kascommissie.
6. Begroting 2013
Ricus geeft een toelichting op de begroting en stelt voor de contributie niet te verhogen.
Lampen van het type Bulls Eye met losse sensor zijn beschikbaar. Dit is echter een
noodoplossing. De ontwikkelingen in de led verlichting gaan nu snel. Ricus zegt deze
ontwikkelingen op de voet te volgen.
In plaats van € 1000,= wordt € 1500,= aan de jubileumpot toegevoegd. Een ieder
conformeert zich aan dit voorstel.
7. Benoeming kascommissie 2013
Patrick Steinbergen en Alex de Groot en het reserve lid Linda Heuvink hebben zich
wederom beschikbaar gesteld. Hun benoeming wordt unaniem goedgekeurd.
8. Benoeming bestuur 2013
Het huidige bestuur heeft zich bereid verklaard om een volgende periode zitting te nemen
in het bestuur. De aanwezige leden maken geen bezwaar tegen deze herbenoeming.
Peter Dijs merkt nog op dat het bestuur op zoek is naar een nieuwe secretaris. Hij vraagt
wie zich hiervoor beschikbaar wil stellen of iemand weet die deze taak op zich wil nemen.
9. Kerst op het plein
Evenals voorgaande jaren is Alfred Folkeringa de organisator van dit evenement. Het ligt
in de bedoeling de kerstviering op zaterdag 22 december te laten plaatsvinden. Zoals
gebruikelijk wordt een kerstverhaal verteld en er is glühwein en koffie. Te zijner tijd wordt
er nog een flyer verspreid.
10. Toestemming jaarvergadering 2013
Peter Dijs stelt voor de jaarvergadering gelijktijdig met de najaarsvergadering te houden.
Het is een formaliteit, maar toestemming van de leden is noodzakelijk. Het voorstel wordt
zonder tegenstem aangenomen.
11. Belangenbehartiging
De belangenvereniging heeft met diverse leveranciers collectieve contracten afgesloten en
daarmee kortingen bedongen. Denk hierbij aan de glazenwasser, zonwering en
schoorsteenveger. De suggestie wordt voorgelegd om ervaringen met schildersbedrijven
uit te wisselen. De belangenvereniging kan dan door ten minste drie bedrijven
gespecificeerde offertes laten opmaken. Als er genoeg belangstelling voor dit idee bestaat
kan de vereniging aan het werk.
12. Rondvraag
Groenvoorziening M. Maeterlinckweg.
De herbeplanting van de groenstroken wordt als magertjes ervaren. Er wordt op gewezen
dat ook de groenvoorziening niet aan de bezuinigingsmaatregelen ontkomt. De beplanting
wordt nu bijvoorbeeld met een halve meter teruggesnoeid. Er hoeft dan minder vaak
gesnoeid te worden.
De aanplant is zo laag dat er geregeld ballen in tuinen en tegen voordeuren belanden. Dit
probleem zal met de groencommissie worden afgestemd.
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De vraag of de belangenvereniging iets kan doen tegen de plaatsing van afvalcontainers
in de brandgangen is het antwoord: nee. Wij kunnen niets afdwingen, maar er slechts op
attenderen dat deze handelwijze ongewenst bezoek in de hand werkt.
Gevonden voorwerpen kunnen tegenwoordig niet meer bij de politie worden afgegeven.
De gemeente heeft deze taak overgenomen. Hier is niets aan te doen; het betreft namelijk
een landelijke regeling. Overigens hoef je niet persoonlijk naar het gemeenteloket, maar je
kunt het ook via internet melden of er een telefoontje aan wagen met de beschrijving van
de vondst.
Vorig jaar is er een voorstel geweest om de nieuwsrubriek op de website te koppelen aan
een abonnement, zodat belangstellenden geattendeerd worden op het laatste nieuws. Dat
is al door Ricus gedaan. Het is dan wel van belang dat e-mailadressen en de wijzigingen
daarin ook doorgegeven worden.
Er wordt gevraagd of er nog knoppen voor de ventilatieroosters te leveren zijn. Volgens
Ricus zijn deze attributen niet meer te koop. Vervolgens komt de suggestie naar voren om
alle contacten met de leveranciers in de INFO te plaatsen, zodat een ieder weer op de
hoogte is. Dit voorstel wordt aangenomen.
Er leven nog vragen over het stukje in de INFO betreffende het glasvezelnet. Nogmaals
wordt erop gewezen dat de aansluiting in huis d.m.v. een kastje in de meterkast de
voorkeur verdient. Deze aansluiting kost niets, maar je verplicht je nergens aan en
voorkomt dat eventueel later (veel) kosten gemaakt moeten worden als toch tot aansluiting
wordt overgegaan. Ook bij de verkoop van de woning is deze voorbereiding voor glasvezel
een pré.
In februari jl. heeft Stedin een brief geschreven dat de gasleiding in de maand mei
gecontroleerd zou worden. Bij velen is nooit bezoek van Stedin geweest. Sommigen
hebben wel bezoek ontvangen. Hoe zit dit en als je niet thuis bent wat dan?
De verwachting is dat Stedin nog moet komen. Als er niemand thuis is wordt een nieuwe
afspraak gemaakt. Stedin zal dit schriftelijk melden.
Er blijkt behoefte te bestaan aan een voetpad langs de Biltse Rading richting Utrecht.
Vooral voor slechtzienden is het lopen over het fietspad niet aan te raden. Ricus zal dit
probleem aan de verkeerscommissie voorleggen.
Geluidsoverlast.
Als de noodwinkel van AH gebouwd wordt zal er vanaf dat moment al vroeg in de morgen
geluidsoverlast ontstaan.
Dit geldt overigens ook voor bijvoorbeeld onderhoud van het groen en aannemers die in
de wijk werkzaam zijn. Zijn er richtlijnen die hierin voorzien? Annemieke geeft aan dat er
tabellen zijn die exact aangeven wanneer er gestart mag worden. Het voorstel is om deze
tabellen op de site te publiceren.
13. Sluiting
Als er geen vragen meer zijn sluit Peter de vergadering.
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Muzikanten gezocht:
Wij zijn bezig met een band en 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.

Jaarverslag van het bestuur over 2011
(behandeld tijdens de jaarvergadering op 25 september 2012.)
Het bestuur heeft in 2011 het aantal bestuursvergaderingen kunnen beperken tot minder dan vier
omdat er niet zoveel actueels speelde voor onze vereniging. Naast het organiseren van de
gebruikelijke Weltevreden schoonmaak dag (groencommissie) en de traditionele kerstviering op
het plein bij de Marie Curieweg lag de focus op de participatie van waarnemend secretaris en
voorzitter op hun activiteiten in het Comité Weltevreden.
Dat kostte veel energie en inzet. Zoals het houden en bezoeken van vergaderingen, overleggen
met andere verenigingen, participatie in een klankbordgroep met andere belanghebbenden om te
gemeente van een advies te voorzien, flyeren in de wijk en het organiseren van een
informatieavond waarvoor alle bewoners van Weltevreden wijk breed waren uitgenodigd om kennis
te nemen over de stand van zaken rondom het zwembad. Nagenoeg alle politieke partijen uit onze
gemeente waren vertegenwoordigd met gemeenteraadsleden. Met een opkomst van tussen de
250 en 300 medewijkbewoners liet men zien sterk betrokken te zijn.
De website van onze vereniging, ontwikkeld door Bernard van den Elzakker oogstte lof en
waardering, maar we moeten er nog wel aan wennen deze up to date te houden.
Het forum op die website wordt regelmatig bezocht, maar blijft qua bijdragen van de leden helaas
wat achter. Terwijl dat een uitstekend middel is om wensen, vragen, klachten, meningen, ideeën
uit te wisselen. Regelmatig proberen wij onze website aan te passen en uit te breiden. Het wordt
een uitdaging voor ons om de informatie regelmatiger te verversen. Ook doen wij hierbij nog eens
beroep op onze leden actiever hierop in te spelen en ook ideeën aan te dragen om zaken te
verbeteren.
De verkeerscommissie heeft diverse malen contact gehad met de gemeente over de plannen
rondom de voorgenomen tijdelijke vestiging van de noodwinkel van Albert Heijn en kunnen
bewerkstelligen dat de bevoorrading niet VIA onze wijk zal plaatsvinden. Inmiddels blijkt de
verplaatsing te worden uitgesteld, waarschijnlijk naar maart 2013. Maar uiteraard wordt dat door
onze verkeerscommissie nauwlettend gevolgd.
Al met al kunnen wij als vereniging terugkijken op een Weltevreden jaar 2011.
Uw waarnemend secretaris,
Alfred Folkeringa
Financieel Jaarverslag 2012 en begroting 2013
Het door de algemene vergadering goed te keuren jaarverslag, samengesteld door onze
penningmeester Ricus Peetoom en nog niet gecontroleerd door de kascommissie vindt u op de
volgende pagina.
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Ontwikkeling huizenprijzen in onze wijk
Zoals bekend loopt de verkoop van huizen
momenteel moeizaam. Banken doen vaak
moeilijk en de prijzen dalen. Je moet als
verkoper momenteel geen haast hebben.
In 2012 zijn in onze wijk 9 woningen
daadwerkelijk verkocht. De gemiddelde
opbrengst bedroeg € 282.194. Er was één
huis waarvoor meer werd betaald dan de
vraagprijs. De hoogte daarvan beïnvloedt de
waarde gezien het geringe aantal transacties.
Wanneer we het gemiddelde zonder deze woning hierbij te betrekken bekijken, bedroeg de
gemiddelde vraagprijs van de verkochte woningen in onze wijk € 296.875, terwijl het eindresultaat
gemiddeld uitkwam op € 275.750. Een verschil van 7,1%.
Gemiddeld stonden de woningen in het afgelopen jaar 223 dagen te koop. Van één woning werd
de verkoopopdracht ingetrokken.
Momenteel staan er vier woningen te koop, waarvan er één onder voorbehoud is verkocht. Op
onze website kunt u zien welke woningen momenteel te koop staan en voor welke prijzen.
Kijk daarvoor op: www.belangenverenigingweltevreden.nl
Klik op “woningen” en vervolgens op “te koop”.

Wijkschoonmaakdag 2013
Zoals al aangegeven door de voorzitter verschuift de wijkschoonmaakdag naar eenmalig naar het
najaar. De groencommissie zal daarvoor nog een datum prikken.
Uitgangspunt blijft dat het netjes houden van onze eigen woonomgeving bijdraagt bij tot een
‘weltevreden’ wijk. En daaraan kunnen wij natuurlijk zelf bijdragen.
Het Bestuur
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Glasvezelnetwerk
Inmiddels is het glasvezelnet dat wordt aangelegd door Reggefiber panklaar om te worden
aangesloten naar de meterkast of naar de woonkamer waar de andere contacten voor TV en/of
internet al zitten.
De bewoners van de François Mauriacweg hebben inmiddels bericht gekregen dat ze op 27 juni
2013 de huisaansluiting plus eventueel kastje krijgen. Zoals bekend is er daarna de keus
overstappen op glasvezel, blijven bij de huidige kabelaar (meestal Ziggo) of een mix. Overigens
heeft Ziggo plotseling de tarieven van bepaalde pakketten verlaagd om klanten te behouden.
Zelf heb ik gekozen om met internet en telefoon over te gaan naar glasvezel, een buurman gaat
totaal over naar glasvezel. Gewoon om te ervaren wat dat betekent. Bevalt het niet, kunnen we na
een jaar altijd bekijken om een andere keus maken.
Peter Dijs

SchrijenMaatwerk.nl
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.
06-18665872

Vochtproblemen
Er blijken in diverse huizen vochtproblemen voor te komen. Deze problemen kunnen nogal
verschillend van aard zijn. Te denken valt aan stank in de kruipruimte, optrekkend vocht uit
de fundering, extreem vochtige lucht op de begane grond vanuit de kruipruimte enz.
Als u denkt ook een vochtprobleem te hebben, meld dit dan bij Dick Vierhout.
De belangenvereniging zal, bij voldoende meldingen, een deskundige in de arm nemen.
Wijkschilder
De belangenvereniging is op zoek naar een goede wijkschilder. Inmiddels is een aantal
bedrijven benaderd. De prijsverschillen liegen er niet om. Wij hopen u binnenkort te
informeren wie zich de nieuwe wijkschilder mag noemen.
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info: www.autotrans.nl of tel. 030-2203986 / 0653 190 853
H. Dunantplein 74
3731 CM De Bilt.

Website Belangenvereniging
Bezoekt u onze website eens:

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.

Voorkomen van woninginbraken:

U speelt een heel belangrijke rol!
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. Eigenlijk een heel simpele tip, maar doe het wel consequent.
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 is het samen doen!
Zoals u weet hebben wij als Belangenvereniging het thema veiligheid en preventie al jarenlang
hoog in het vaandel staan. Denkt u maar aan de lampen in de brandgangen die we nog steeds
brandend houden.
Ook hebben wij op onze website allerlei informatiebronnen geplaatst. Je kunt daar door middel van
de links ook de actuele ontwikkelingen volgen.
Met het oog op de vakantie: zorg dat uw woning er “bewoond” uitziet. Zorg voor het weghalen van
post en drukwerk zodat het uit het zicht is...!
Het Bestuur
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Duurzaam wonen
De belangenvereniging is voornemens een werkgroep in het leven te roepen die zich gaat
bezig houden met zonne-energie, muurisolatie en vloerisolatie. Dick Vierhout heeft zich
namens het bestuur bereid verklaard in deze kwestie het initiatief te nemen en een
commissie samen te stellen.
Wij vragen daarom leden / bewoners, liefst mensen die zich hierin al hebben verdiept of
hiermee ervaring hebben, om zich in te zetten voor onze huizen oplossingen en
alternatieven te vinden. Het gaat nu om de vraag: wat kunnen we gezamenlijk doen en
wanneer?
Interesse? U kunt zicht opgeven en informatie krijgen bij:
Dick Vierhout
Marie Curieweg 28
Telefoon 06-30501637 of mail dick.vierhout@telfort.nl

Nog even een kleine impressie van 30 april in de François Mauriacweg: nagenoeg alle bewoners
hadden hun vlaggen uitgehangen. Wat was dat een feestelijk gezicht! Jammer dat deze foto hier
niet in kleur is afgedrukt. Kijk op onze website voor de mooiste kleurenfoto!

Adverteerders
Wij stellen advertenties zeer op prijs voor de sponsoring van de vereniging.
Aanmelding kan per e-mail aan: secretariaat.weltevreden@gmail.com.

INFO is het informatieblad van de Belangenvereniging Weltevreden, opgericht 02-10-1974
KvK-nummer 40478096 | bankrekening 297559 | uitgave juni 2013

12

