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Wat is het bestaansrecht van uw Belangenvereniging? 

 

Op 

13 oktober 2016 

houdt de Belangenvereniging Weltevreden haar jaarlijkse ledenvergadering. Graag 

willen wij dit jaar na de vergadering met u in gesprek gaan over de meerwaarde van 

uw Belangenvereniging en antwoord te krijgen op de vraag: 

Heeft uw Belangenvereniging meerwaarde?? 

 
Het gesprek gaat dan ook over verschillende onderwerpen waarin uw 
Belangenvereniging een rol kan spelen.  
 
We denken dan aan:  
 

- Wijkveiligheid.  

- Speelruimte. 

- Sociale cohesie (controle?). 

- Burgerparticipatie, wat is dat? 

- Verbinding met de gemeente.   

- Communicatie.  

- Uw inbreng. 

 

Dus, kom ook dit jaar óf juist dit jaar naar deze ledenvergadering in het H.F. Wit-

te Centrum om met ons mee te praten over bovenstaande onderwerpen en of de 

Belangenvereniging van meerwaarde is voor uw woon- en leef genot. 

Natuurlijk zal er een hapje en een drankje klaar staan ! 

 
Datum ledenvergadering : 13 oktober 2016 
Tijdstip   : 20.00 uur 
Locatie   : HF Witte centrum 

 

http://www.belangenverenigingweltevreden.nl/
mailto:secretariaat.weltevreden@gmail.com
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Van de voorzitter 

Beste leden, 

Het sluitstuk van de zomer was mooi en ligt achter ons. Inmiddels hebben wij afscheid genomen van ons 

bestuurslid Joël Scherrenberg die is verhuisd naar Noord-Brabant. Hij heeft zich ingezet als voorzitter van de 

Groencommissie en verschillende geslaagde wijk schoonmaakdagen rondom de speeltuinen in onze wijk 

georganiseerd.  

Onze secretaris Willy Roelandt, die onlangs de 86 jarige leeftijd bereikte, stopt ermee en stelt zich niet her-

kiesbaar vanwege haar gezondheid. Beide bestuursleden dank ik graag voor hun inzet en betrokkenheid bij 

onze Belangenvereniging. Ook hebben wij afscheid genomen van onze burgemeester Arjen Gerritsen. Ricus 

en ik zijn op de receptie geweest en hebben hem bedankt voor de samenwerking. In deze INFO vinden jullie 

meer informatie daarover. Ook kunnen we een nieuw bestuurslid aan jullie voorstellen: Sharon Heesen van 

de Maurice Maeterlinckweg. Sharon heeft zich enorm ingezet voor de verbetering van de speeltuin aan de 

Maurice Maeterlinckweg, samen met Desirée van Kesteren. Wij zijn verheugd haar als bestuurslid in onze 

gelederen op te nemen en bedanken haar vast voor haar bereidheid dit te doen.         

Onze jaarvergadering staat voor de deur: volgende week  

donderdag 13 oktober om 20:00 uur 

in het H.F. Witte Centrum. 

We hebben pech met de verspreiding van deze INFO. Computerproblemen zijn de oorzaak plus dat onze 

drukker er mee was gestopt. Onze welgemeende excuses daarvoor.  

Na afloop van deze jaarvergadering willen we graag met jullie discussiëren over de stand van zaken van 

onze vereniging om antwoord te krijgen op de vraag welke meerwaarde onze club heeft voor de leden. In-

middels bestaan we 42 jaar en rond de 95% van de wijkbewoners zijn nog steeds lid. 

We verzorgen het beheer van de lampen in de brandgangen voor onze veiligheid, namen het initiatief een 

WhatsApp Groep op te richten, zijn aan het sparen voor het jubileumfeest over drie jaar, jaarlijks hebben we 

kerst-op-het-plein om met zoveel mogelijk buurtbewoners het jaar alvast uit te luiden, geven een stukje steun 

uit ons lief en leedpotje aan leden en houden ontwikkelingen bij. In het verleden was er meer aan de hand 

zoals de kermis plotseling op het H.F. Witte plein moest worden gehouden en voor veel overlast zorgde, het 

zwembadplan wat uiteindelijk niet doorging en waar de gemeente nog steeds niet uit is en het verkeersplan 

waar we aan meededen. In onze  wijk gebeurt de laatste jaren niet zoveel: de wijk is relatief veilig, overlast is 

beheersbaar. We houden dus alleen ontwikkelingen bij die onze wijk raken en nemen zo nodig actie. Toch 

zien we nu een moment om je te bezinnen en hopen daarom dat er veel leden zullen komen.  

Ook hebben wij onze wijkagent Huib van Driel uitgenodigd om ons bij te praten over onze wijk.       

Graag tot donderdag, mede namens mijn medebestuursleden, 

Peter Dijs, voorzitter  

 

De Belangenvereniging Weltevreden bestaat dit jaar 42 jaar! 

http://www.belangenverenigingweltevreden.nl/
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Kom naar de jaarvergadering: wij zorgen voor een hapje en een drankje, u voor uw aanwezigheid en in-

breng.  

 

  

Agenda Algemene Ledenvergadering,  

donderdag 13 oktober 2016. 

H.F. Wittecentrum, Henri Dunantplein 4, De Bilt, 20.00 uur 

1. Opening en mededelingen 

2. Verslag jaarvergadering 30 oktober 2015 

3. Verslag van de commissies  
4. Resultaat speelplaatsen 
5. Verslag van de Kascommissie 2015 
6. Goedkeuring financieel  jaarverslag 2015  

7. Goedkeuring begroting 2017  

8. Benoeming Kascommissie 2016-2017 

9. Benoeming bestuur 2016: Joël Scherrenberg is afgetreden als bestuurslid, waardoor er nu twee va-

catures openstaan voor bestuursleden. Sharon Heesen stelt zich verkiesbaar zodat we nog steeds 

twee vacatures hebben, omdat onze huidige secretaris Willy Roelandt-Lugthart zich niet herkesbaar 

stelt.  We zoeken dus  een nieuwe secretaris. Kandidaten zijn van harte welkom zich aan te melden. 

Ook tijdens de vergadering kun je aanmelden. 

10. Plannen 2017-2018  

11. Wat verder ter tafel komt 

12. Rondvraag 

13. Sluiting van de formele vergadering 

 

Pauze tot 20.50 uur.  

 
Na de pauze is er een gesprek en ideeënuitwisseling over het bestaansrecht van de Belangenvereniging. 

Daarvoor trekken we een uurtje uit. Na afloop (verwachting rond 21.45 uur) zijn de aanwezige leden van 

harte uitgenodigd om samen met het bestuur van een hapje en een drankje te genieten. 

 
 

Wijkschilder Henk Kop 

 

Wij hebben met Henk Kop een collectief aanbod voor het schilderen van uw huis geregeld.  Graag zullen wij 

een terugkoppeling krijgen over uw tevredenheid.  

http://www.belangenverenigingweltevreden.nl/
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Graag reacties naar onze voorzitter Peter Dijs.  E-mail:  p.dijs@casema.nl. Een telefoontje of een brief in de 

brievenbus (François Mauriacweg 3)kan natuurlijk ook. Als u hierover belt liefst tussen 19:00-20:00 uur. 

Vanzelfsprekend worden reacties vertrouwelijk behandeld. 

Het bestuur 

 

SAMEN WERKEN AAN SAMENWERKEN VOOR EEN VEILIG WELTEVREDEN 

Waarom moeilijk doen als het samen kan? 

INBRAAKPREVENTIETIP 

Op onze vorige jaarvergadering kwam nog een keer de bezorgdheid 

van enkele leden naar voren over de vuilnisbakken buiten. Deze 

kunnen worden gebruikt als een opstapje voor potentiële inbrekers. 

Deze dieven gebruiken dit als opstapje om over een schuur of gara-

ge te klimmen.  

Daarom nog een keertje 

het verzoek om deze bak-

ken binnen het hek te 

plaatsen en niet buiten. 

Door hieraan mee te werken voorkom je in dat de mogelijkheid 

van een inbraak kleiner wordt en bezorg je je medebewoners een 

veiliger gevoel. 

Niet alles is te voorkomen, maar je kunt het ongewenste bezoekers wel zo moeilijk mogelijk maken. 

Bedankt. 

 (advertenties) 

 

 

  

http://www.belangenverenigingweltevreden.nl/
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Agendapunt 7 van de Algemene Ledenvergadering: 

Begroting 2017Ter bespreking en verantwoording op onze vergadering treft op de volgende pagina de ge-

gevens, zoals ze door penningmeester Ricus Peetoom in de bestuursvergadering zijn gepresenteerd. 

Begroting 2017 Belangenvereniging “Weltevreden” 

      

 

 
Inkomsten: 2015 

Begroting 
2015 

Begroting 
2016 

Begroting 
2017 

 
 

Contributie  €   2.481,00  2500 2500 2500 

 
 

Rente  €       52,47  50 50 50 

   Subsidie gemeente  €            -    

    
 

uit JUBILEUM POT eind vjr  €            -    0 0 0 

 
 

Totaal  €   2.533,47  2550,00 2550,00 2550,00 

 

 
    

    
 

Uitgaven:   

    
 

Kerst/nieuwjaar  €            -    350 350 350 

 
 

Kosten jaarvergadering  €      269,75  400 350 350 

 
 

Bestuurskosten  €            -    60 60 60 

 
 

Lief en leed  €       20,50  

 
80 80 

 
 

Kosten drukwerk  €       67,58  360 360 360 

 
 

Exploitatie verlichting  €      575,00  800 750 750 

 
 

Algemene kosten  €      113,94  80 100 100 

 
 

Jubileum. Pot 45 jaar  €   1.400,00  500 200 200 

 
 

Buurtactiviteiten 3x 100   

 
300 300 

 
 

Totaal  €   2.446,77  2550,00 2550,00 2550,00 

 

 
Resultaat   €           86,70  0,00 0,00 0,00 

 
 

Aantal leden 207 

    
 

Toevoeging  Jubileumfonds  €   1.400,00  

    
 

Kosten jubileum 40 jaar  €            -    

    
 

Saldo JUB fonds (zie balans)  €   3.700,00  

    
       
 

Met vriendelijke groet, uw penningmeester 

    
 

Ricus Peetoom 

      

 

 

       

 

 

http://www.belangenverenigingweltevreden.nl/
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AFSCHEID BURGEMEESTER ARJEN GERRITSEN 

Burgemeester Gerritsen was hier 9 jaar burgemeester van 

De Bilt. Ook wij kregen een uitnodiging voor de afscheidsre-

ceptie, die erg druk bezocht werd. Namens de Belangenver-

eniging zijn Ricus en ik daarbij aanwezig geweest . Een van 

de speerpunten van onze vereniging is de veiligheid in de 

wijk.   De burgemeester had dat in zijn takenpakket en was 

daarvoor ook een warm en enthousiast pleitbezorger. Ik 

denkt dat  politie en brandweer hem zeker zullen missen.   

Namens de Belangenvereniging heb ik hem bedankt voor de 

plezierige samenwerking die we met hem hadden. Heb een 

korte speech afgestoken met de volgende tekst:    

Mijn naam is Peter Dijs, voorzitter van de vrijwilligersorganisatie luisterend naar de naam Belangenvereni-

ging Weltevreden.  In 2007 waren we met bijna het volledige bestuur aanwezig bij de receptie om je welkom 

te heten als nieuwe burgemeester van De Bilt. Vandaag, 22 september 2016 zijn we er ook bij, ditmaal om 

afscheid te nemen. Namens onze vereniging willen we je bedanken, want we hebben toch wel verschillende 

zaken gemeen: ik bedoel het proberen mensen te verbinden, sociale cohesie te stimuleren en de veiligheid te 

verbeteren.  De naam van onze wijk is kenmerk voor haar bewoners: de meeste mensen zijn daar inderdaad 

Weltevreden.  

Wij bedanken je graag voor de  steun en ondersteuning op het terrein van veiligheid en preventie en uw 

persoonlijke optreden in 2012 toen we samen met de gemeente een inbraakpreventieavond voor de hele 

wijk Weltevreden organiseerden. Met een echte inbreker erbij. Een spijtoptant, want hij had zijn vak vaar-

wel gezegd. Nog in 2016 was je aanwezig bij de start van ons initiatief om een buurt WhatsApp te introdu-

ceren. Inmiddels een paar keer een succes geboekt waarmee inbraak en ander onheil in onze wijk is voor-

komen. Bedankt daarvoor. Wij hebben alle begrip voor het vertrek naar Almelo, waar een nieuwe uitdaging  

staat te wachten. Naar ik begrepen heb de man op de juiste plaats.  Een mooie introductie van de vertrou-

wenscommissie daar:  ‘Met Arjen Gerritsen hebben we het verbindende boegbeeld dat Almelo zoekt, met 

wortels en bestuurlijke ervaring in Twente’ zegt voldoende. Maar ik heb nog een geheim ontdekt, wat ik 

vanmorgen las in de Vierklank:  Arjen is een groot liefhebber van koffie. Nou, dat hebben we opgepakt en je 

wordt op je wenken bediend. In Almelo hebben we contact gezocht met Neuteboom Koffiebranders.  Dit 

bedrijf bestaat dit jaar liefst 125 jaar.  De directie van dit bedrijf stelt haar bedrijf graag voor je open om 

alles te vertellen over hun koffieaanbod. Arjen, graag wens ik je mede namens het bestuur van de Belan-

genvereniging alle succes en spreken de wens uit dat de functie van burgmeester van Almelo je veel voldoe-

ning mag geven. En nogmaals bedankt voor de plezierige samenwerking. 

We hebben een paar pakken bijzondere koffie aangeboden met een dankbetuiging namens onze belangen-

vereniging. Onze buurt WhatsApp is inmiddels al enkele malen benut en de groep heeft inmiddels 80 deel-

nemers. Er is dus nog ruimte voor meer mensen in de wijk die willen meedoen.  

Peter Dijs 

http://www.belangenverenigingweltevreden.nl/
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SPEELTUINEN  

Zo’n 10 jaar geleden werden we geconfronteerd met het voornemen van onze gemeente om onze drie 

speeltuinen op te heffen. Achterstallig onderhoud en verwaarlozing was reden om één nieuwe speeltuin in  

onze wijk te concentreren aan de Marie Curieweg. Dat zagen we toen niet zitten. Met behulp van sponsors 

en het opoffering van onze jubileumpot hebben we er toen flink wat geld ingestoken om onze bestaande 

drie speeltuinen in samenwerking met de gemeente renoveren.   

In 2014 hadden we tijdens de jaarvergadering onze wijkcontactambtenaar uitgenodigd  om met omwonen-

den te praten naar aanleiding van problemen met de speeltuin Maurice Maeterlinckweg. De gemeente 

daar een illegaal geplaatst doeltje ontdekt. Een opa van één van de kinderen met handige handen had dat 

voor de kinderen gemaakt. En dat moest verwijderd worden omdat het was aangemerkt als “onveilig”.  

Daarnaast was het inmiddels 10 jaar verder en bleek de staat van de enkele speeltuinen niet meer zo aan-

trekkelijk en bovendien waren er wensen. Afgesproken is toen dat de gebruikers van de speeltuinen in ge-

sprek zouden gaan met de gemeente, zodat we geen speeltuincommissie hebben ingesteld.  

MAURICE MAETERLINCKWEG 

De speeltuin Maurice Maeterlinckweg had last van “achterstallig onderhoud”.  Er was sprake van een  afge-

bladderde wip, schommels en andere kapotte speeltoestellen. Na de vergadering in 2014 waren er twee 

moeders die het voortouw namen om de renovatie van de speeltuin te regelen. Ze hebben er hard aan 

moeten trekken, Sharon Heesen en Desirée van Kesteren. In eerste instantie werd telkens bot gevangen op 

de subsidieaanvragen bij de gemeente, maar na het opzoeken van media aandacht keerde het tij. Met de 

nodige sponsors (  Verfhuis Bilthoven, Rotary Bilthoven, Hoefakker). Veel vrijwilligers uit de buurt hebben 

geholpen, waarbij men ook elkaar anders leert kennen en waarderen. Goed voor de sociale cohesie.  En 

met resultaat: de toestellen staan mooi in de verf, de bankjes zijn opgeknapt. Kortom: het kan weer een 

tijdje mee. Tijdens de feestelijke heropening waarbij de beide dames in het zonnetje werden gezet door de 

mede buurtbewoners voor hun inspanningen op zaterdag 27 augustus 2016. Er waren zo'n 60 kinderen 

aanwezig, met hun ouders en opa's en oma’s en ook sponsor waren er. De kinderen konden genieten van 

de pannenkoeken van Bram, het springkussen (altijd weer een succes).  Al met al is men nu tevreden met 

weer een  mooie speeltuin.  

MARIE CURIEWEG 

De omwonenden van de Marie Curieweg hadden hun wensen ook aan de gemeente kenbaar gemaakt, 

maar heeft in de afgelopen twee jaar niet echt tot resultaat geleid. De wensen waren bescheiden, de erva-

ringen met het nakomen van afspraken met de gemeente en de communicatie daarbij heeft tot teleurstel-

ling geleid. Dit staat momenteel bij het bestuur op de agenda. Hier komen we nog op terug. 

http://www.belangenverenigingweltevreden.nl/
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In memoriam Teun Dam 1930-2015 

Recent kreeg ik toevallig te horen dat mijn voorganger  Teun Dam op 5 oktober 

2015 op 85 jarige leeftijd is overleden. Hij werd op 15 juli 1930 als Teunis Dam 

in Haarlem geboren, waar hij een groot deel van zijn jeugd doorbracht. Hij was 

een jochie van 7 jaar oud toen zijn moeder overleed. Hij had nog een 3 jaar 

oudere broer die in de Tweede Wereldoorlog in Duitsland op 17 jarige leeftijd 

omkwam. Zijn vader hertrouwde, maar beide zoons Dam waren niet welkom in 

het nieuwe gezin en werden zodoende gevormd in internaten. Teun gaf  her-

haaldelijk aan moeite te hebben met zijn jeugdervaringen.     

In de jaren 80 ging Teun met zijn inmiddels tweede vrouw Thea in onze wijk op het adres François Mau-

riacweg 4 wonen.  Het bestuur van de Belangenvereniging was toen in 1985 gereduceerd tot één persoon, 

secretaris Erik de Groot, die nog steeds in onze wijk woont. Erik  deed toen een dringende oproep op leden 

om zich beschikbaar te stellen voor het bestuur. Daarvoor meldden zich toen enkele leden waaronder Teun 

en ikzelf om de kar te gaan trekken.   

Teun werd op 25 oktober 1985 gekozen tot voorzitter van onze vereniging en bleef dat  tot 29 oktober 

2002. In die bestuursperiode werden onder andere de lampen in de brandgangen in onze wijk gerealiseerd, 

de zandbakken in de speeltuintjes vernieuwd,  het contract  met de exploitant Robert Schmitz B.V. van de 

Centrale Antenne Inrichting  beëindigd met gelijktijdige overgang naar die van de Bilt, de kleurenkwestie 

rond onze huizen beslecht, is de overlast gevende kermis bij het Henri Dunnatplein stopgezet en werd een 

aantal malen een nieuwjaarsreceptie in het H.F. Witte Centrum, toen nog dorpshuis, gehouden waar we 

met vele leden het nieuwe jaar inluidden. Daarbij ook niet te vergeten de activiteit van onze toenmalige 

penningmeester, wijlen Lenie van den Brink, die daarbij een belangrijke rol vervulde.  Teun genoot van zijn 

rol als voorzitter.  

Teun en Thea verhuisden na de pensionering van Thea in 2002 naar een flat in Bilthoven om kleiner te gaan 

wonen. Thea overleed op 15 januari 2009. Teun bleef daar wonen en beleefde  veel plezier aan zijn kater 

Gijs die hij als mede huisgenoot aantrok.  Ook  na zijn verhuizing naar Bilthoven hield hij nog graag contact 

met een aantal leden waarbij hij zich een groot liefhebber van een kop koffie toonde.  

Zo’n twee jaar geleden maakte Teun een ernstige val in zijn flat. Hij werd opgenomen in het ziekenhuis in 

Zeist, maar tijdens het revalidatieproces werd duidelijk dat hij niet meer mobiel zou worden en blijvende 

verzorging nodig had.  Hij vertrok toen daarvoor naar Bloemendaal  vlakbij de plaats waar hij geboren was 

en waar zijn dochter in de buurt woonde.  Hij vond het jammer dat hij vanwege zijn gezondheid er niet op 

ons 40 jarig jubileum van onze vereniging in 2014 bij kon zijn. Al met al was Teun een kleurrijk figuur waar-

aan vele leden goede herinneringen bewaren. Hij moge ruste in vrede.   

Peter Dijs Voorzitter Belangenvereniging Weltevreden 

 

http://www.belangenverenigingweltevreden.nl/
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Beste mensen, 

Even een verzoek: graag zullen we onze e-mailadressen controleren, want we merken dat als overgestapt 

wordt naar een andere provider we er vaak achter komen dat we het nieuwe e-mail adres niet hebben.  

Verzoek is dan ook even een lege e-mail te sturen met onderwerp “Test” naar het e-mail adres van het 

secretariaat met opgaaf van je naam en adres. Het adres van het secretariaat is:    

secretariaat.weltevreden@gmail.com 

Voor aanmeldingen bij de WhatsAppgroep is het e-mail adres: 

whatsapp.weltevreden@gmail.com 

 

Koop ook eens bij onze adverteerders of maak gebruik van hun diensten. Zij helpen ons deze uitgaaf van 

INFO Weltevreden mogelijk te maken. 

Het bestuur 

 

Onze ”wijkschilder”: 

Henk Kop Schilderwerken 

Kometenlaan 146 

3721 JX Bilthoven. 

hkopschilderwerken@hotmail.com  

tel. 06 4608 4733 

Henk heeft een eenmansbedrijf en beschikt over 20 jaar ervaring als zelfstandig schilder.  

Hij biedt ook in 2016 onze leden exclusief een vaste prijs aan om het huis te schilderen, ongeacht het 

bouwtype (A t/m C).  

 

Zie de overeenkomst op onze website  

Weltevreden onder >Vereniging >Diensten. 

  

http://www.belangenverenigingweltevreden.nl/
mailto:secretariaat.weltevreden@gmail.com
mailto:hkopschilderwerken@hotmail.com
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http://www.belangenverenigingweltevreden.nl/

