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Secretariaat: Albert Einsteinweg 52 

INFO weltevreden oktober 2019 

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering 26 nov. 2019  

We nodigen je graag uit voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering op 26 november in het HF 

Witte centrum. Om 19.30 uur is de zaal open en we starten om 20 uur.  

1. Opening en mededelingen  

2. Goedkeuring begroting 2020 

3. Goedkeuring jaarverslag 2018 

4. Verslag jaarvergadering 20 november 2018 

5. Verslag van de commissies 

6. Benoeming kascommissie 2020  

7. Benoeming bestuur 2020 

8. Buurt WhatsApp 

9. Plannen 2020  

10. Rondvraag 

11. Sluiting formele vergadering 

12. Pauze 

13. Discussie / meedenken : Een tegen eenzaamheid   

14. Afsluiten met een drankje  

Sint Maarten  
Op 11 november is het weer Sint Maarten en dat vieren we in de wijk. Traditiegetrouw verzamelen 

we in de speeltuintjes rond 18.15 uur en gaan we in groepjes met lampionnen en liedjes langs de 

deuren. Daar waar een kaarsje brandt kunnen de kinderen aanbellen. De kinderen kijken er erg naar 

uit! 
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Roetveegpieten bij u op bezoek ?! 

 

Hoi wij zijn Sam en Evita! We gaan vrijdag 29 november tot 5 december als roetveeg Piet verkleed 
vanaf 5 uur doordeweeks en vanaf 3 uur in het weekend! Lijkt het jou leuk als we ook bij u langs 
komen om pepernoten te strooien en even met uw kind(jes) te praten. Laat het dan weten! Dan 
nemen we z.s.m. contact met u op! We vragen €25 (pepernoten met snoepgoed, kosten pak en 
schmink kosten & transportkosten) voor circa 10 min! U kunt een berichtje sturen op dit nummer 
06-42301441 
 

Samenvatting van de Buurt WhatsApp          
De afgelopen maanden is er een poging gedaan tot brandstichting achter de poort van de 

Tinbergenweg en is er weer een nummerplaat gestolen van een auto, hoek A. Nobellaan/ M. 

Curielaan.  In de vakantieperiode is er ook ’s nachts rond een uur of vier aangebeld bij een bewoner. 

De bewoner opende zijn voordeur en vervolgens reed er een auto weg. Dit is een bekende werkwijze 

om te checken of bewoners thuis zijn. Gelukkig zijn er verder geen soortgelijke meldingen gekomen. 

 

 

Digitaal innen contributie 2020                
Op dit moment zijn we, op een enkel adres na,  klaar met het innen van de contributie 2019. In 2020 

willen wij dit anders gaan doen. Wij zijn de mogelijkheden aan het onderzoeken om dit digitaal te 

laten verlopen. Er moet dan gedacht worden aan een I-deal betaling, of in de vorm van een 

betaalverzoek via een mobiel nummer of per e-mail. Een goed voorbeeld van deze laatste vorm is 

“Tikkie” van ABN-AMRO. De mogelijkheid om de contributie contant te betalen, zal gewoon blijven 

bestaan. We zullen hier nog op terug komen. 

Het financieel jaarverslag van 2018 is inmiddels op de website geplaatst.  
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Veiligheid in onze wijk 
Het afgelopen jaar (2019) is het in onze wijk relatief veilig geweest. Nu is veiligheid uiteraard 
subjectief en wat voor de éne bewoner als veilig voelt kan voor de andere bewoner juist onveilig zijn. 
Met elkaar proberen we onze wijk (nog) veiliger te krijgen. We gebruiken bij acuut verdachte 
situaties de Buurtapp, spreken mensen aan die rottigheid willen schoppen en doen we o.a. ons best 
om de verlichting in de brandgangen aan te houden.   

Hieronder enkele veiligheidscijfers uit onze wijk of aangrenzend aan onze wijk in 2019:  
(de cijfers kunnen afwijken van formele veiligheidsbeelden) 

 
 Vernielingen-diefstal van/uit/vanaf personenauto: 9 meldingen 
 Overlast jeugd:      6 meldingen 
 Poging inbraak woning:     3 meldingen 
 Diefstal fiets      3 meldingen 

 
Om de veiligheid in onze wijk te vergoten werken we nauw samen met politie en gemeente. Zo is er 
extra straatverlichting geplaatst op het parkeerterrein aan de François Mauriacweg na meerdere 
vernielingen-diefstallen van/uit auto’s. Het aantal meldingen nam hierna substantieel af.   
Ook is er middels de Buurtapp gereageerd op acuut verdachte situaties. De politie heeft hierdoor 
bijvoorbeeld een vrouw kunnen aanhouden t.z. diefstal. Samen staan we hierin sterk! 

 
Tijdens de ledenvergadering zullen wij uiteraard tijd inplannen voor het onderwerp buurtveiligheid! 
 

                                                                           

Wintertijd     

Vorige week is de klok weer een uur teruggezet en worden de dagen weer korter. Controleer of de 

lamp in de brandgang het nog doet. Storingen kun je doorgeven via e-mail naar : 

secretariaat.weltevreden@gmail.com  
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Kerst vieren met de wijk: zaterdag 21 december!  
Noteer het vast in je agenda! Het is weer tijd voor ons jaarlijkse traditie: de kerstborrel! 
Samen met buurtgenoten sluiten we het jaar af met ons Weltevreden wijkkerstfeest. Met een hapje 
en een drankje, een échte kerstboom, vuurkorven, sfeerverlichting, glühwein en ook muziek.  
Kinderen zijn van harte welkom. Voor hen zal één van de ouders zo rond 18.30 uur een kerstverhaal 
voordragen. Inloop: vanaf 18.00 uur ben je van harte welkom.  
 
Kom je ook?  
Het wijkkerstfeest wordt gehouden op het pleintje voor de gymzaal aan de Marie Curieweg en is 
gratis voor onze leden tot 15 jaar. Vanaf 15 jaar vragen wij een kleine sponsorbijdrage van € 2,00. We 
gaan niet langs de deur om geld op te halen, maar plaatsen een ‘Dropbox’ in de tent waar je de 
bijdrage in kunt doen.  
Om te weten wat we voor onze boodschappenlijst moeten inslaan vragen we om je even aan te 
melden per e-mail en met hoeveel personen/kinderen je komt.  
Wil je iets doen zoals zingen, (live)muziek of een ander initiatief? Dat kan! 
Aanmelden en meedoen? stuur een mail naar: kerstophetplein@gmail.com 

 

 

 

Nobelkwartier stand van zaken 
Op 15 oktober jl. heeft mevrouw S. Lachman (assistent projectleider gebiedsteam De Bilt) de 

buurtbewoners per brief geïnformeerd dat de verdere uitwerking van het ontwerp meer tijd vergt 

dan verwacht. Men hoopt in december het ontwerp afgerond te hebben en in de loop van december 

zal de gemeente met een compleet beeld van de ontwikkelingen komen waarvoor de bewoners 

tezijnertijd een uitnodiging zullen ontvangen. 

https://www.debilt.nl/wonen-en-bouwen/projecten/ontwikkeling-woningbouw-nobelkwartier-

omgeving-hf-witte-centrum-de-bilt/ 

 

  



INFO Weltevreden is het informatiekwartaalblad van de Belangenvereniging Weltevreden 

opgericht 02-10-1974 │KvK nr 40478096 │ IBAN NL84INGB0000 297 559 

www.belangenverenigingweltevreden.nl       https://m.facebook.com/weltevredendebilt 

 
 

 Operatie Steenbreek 

We hebben al eerder aandacht besteed aan Operatie Steenbreek. De vereniging Groei & Bloei helpt 
in samenwerking met IVN bewoners om de tuinen maar ook de gemeentelijke grond groener te 
maken. Meer groen en minder stenen helpt bij 

 Verminderen wateroverlast bij stortbuien 

 Brengt de temperatuur omlaag bij hitte 

 Groei en bloei heeft daarbij veel oog voor aantrekkelijke en onderhoudsarme tuinen die ook 
nog eens goed zijn voor de biodiversiteit. 

Afgelopen zomer hebben een aantal tuinen in onze wijk meegedaan. Met relatief weinig middelen en 
een klein budget kun je je tuin al groener maken zonder veel onderhoud. Heb je plannen om 
binnenkort de tuin aan te pakken? Aanmelden kan via Joke Schreuder  info@bilt.groei.nl   Meer 
informatie is te vinden op 
https://www.debilt.nl/wonen-en-bouwen/projecten/operatie-steenbreek  
 

 
 
Vacatures bestuurslid  
Tot onze spijt heeft Dick Vierhout aangegeven om te stoppen als bestuurslid van onze vereniging. Hij 

heeft dit inmiddels 11  jaar gedaan en wij zijn hem dan ook zeer erkentelijk voor zijn inbreng, 

gezelligheid en gastvrijheid! 

Door het vertrek van Dick is er een vacature ontstaan. Wij vergaderen zo’n 3x per jaar en indien 

nodig komen we vaker bijeen. Daarnaast organiseren we onder andere de jaarlijkse kerstborrel, 

schoonmaakdagen, paaseierenzoekacties etc. en is er volop ruimte voor ideeën en initiatieven. Lijkt 

het je wat? Wij verwelkomen je graag! 

Wellicht heb je interesse of wil je meer weten, neem dan contact op met het secretariaat of met een 
van onze bestuursleden. 
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Opstarten Sociale Buurt App  

Het bestuur wil onder de leden eens inventariseren of er behoefte is aan een sociale buurt app 

groep. Niet te verwarren met de bestaande Buurt Whats App voor spoedeisende 112 zaken/ urgente 

noodsituaties en verdachte situaties.                     

In deze App groep kun je berichten plaatsen als                     

 Vermiste huisdieren 

 Te koop of te leen 

 Gevonden voorwerpen 

 Overlast vuurwerk ( geen 112 zaak ) 

 Ervaringen delen met klussen in en om het huis 

Heb je interesse in deze weltevreden app groep meldt je dan aan bij 

secretariaat.weltevreden@gmail.com en goede suggesties voor een leuke naam zijn welkom! 

 

 

Agenda 

11 november 2019 Sint Maarten 

26 november 2019 Algemene ledenvergadering 2019 20 uur  

21 december  2019 Kerstfeest op het plein 18 uur 

 

 

 

Reageren op een nieuwsbericht? Geef je reactie op Facebook of het forum op de website. 

Wil je geen nieuwsbrief meer ontvangen ? Stuur een e-mail naar: 

secretariaat.weltevreden@gmail.com  


