INFO Weltevreden januari 2021
Een nieuw jaar! - De eerste maand van het nieuwe jaar zit er
alweer op. Die anders-dan-anders Kerst en Oud & Nieuw lijken
alweer lang geleden. We hebben er als bestuur van genoten om u
een sfeerlichtje te kunnen aanbieden: de verraste gezichten, de
mooie gesprekjes aan de deur. Juist als er weinig tot geen
verbinding is zijn dit soort momenten van persoonlijk contact zo waardevol.
Daarom zijn we als bestuur ook blij te merken dat er in onze wijk in deze rare tijd
nog meer dan anders omgekeken wordt naar elkaar. Dat er boodschappen gedaan
worden als iemand zelf niet de deur uit kan. Of dat mensen die alleen wonen en
door de omstandigheden weinig familie en vrienden kunnen zien bij buren kunnen
aanschuiven aan tafel voor een gezellige maaltijd.
Ook de komende tijd zal ons leven er door alle maatregelen anders uitzien dan we
zouden willen. Laten we met elkaar blijven omkijken naar elkaar en daar waar
nodig de verbinding blijven leggen.

Update Nobelkwartier - Zijn we nu als bewoners buitenspel gezet
in het participatietraject rond het nieuw te bouwen Nobelkwartier?
Zeg het maar..
Het is een gegeven dat veel bewoners uit onze wijk het beeld hebben
dat er (te) weinig is gedaan met hun inbreng tijdens de
bewonersavonden. De commissievergadering Openbare Ruimte was op z’n minst
een bijzondere ervaring te noemen. Het was wel een grote steun om te horen dat
er 300 (!) mensen ingelogd waren tijdens deze vergadering. (of deze allemaal voor
het Nobelkwartier waren.., vast!)
Donderdag 28 januari heeft de gemeenteraad ingestemd met het plan voor de
herontwikkeling Nobelkwartier en Marie Curieweg 1.
De door het bestuur opgestelde raadsbrief en de benoemde uitgangspunten om het
ontwerpplan (breder) gedragen te krijgen onder bewoners kon niet op een
meerderheid in de gemeenteraad rekenen. Kortom, het plan is zonder verdere
aanpassingen aangenomen. Wel heeft de wethouder de toezegging gedaan om met

de (direct) aanwonenden in gesprek te gaan over de architectuur van de derde
woonlaag van het woonblok aan het Henri Dunantplein.
Tijdens de ALV zal het bestuur u bijpraten over haar inspanningen en ervaringen tot
nu toe.
Aankondiging Algemene Ledenvergadering 2020/21 - In
maart/april zullen we de uitgestelde jaarvergadering (zie INFO
oktober 2020) organiseren. Deze is de eerste sinds 2019 omdat we
de ALV van vorig jaar hebben uitgesteld i.v.m. de
corona-maatregelen. Op de agenda komen onder meer de
nieuwbouw in het Nobelkwartier en de jaarvergaderingsbesluiten (w.o. de financiën
en de personele invulling van het bestuur). Meer informatie en een uitnodiging
zullen volgen.

Aankondiging reinigen putten in brandgangen - De toezegging
van het bestuur (van enkele jaren geleden, op verzoek van de leden)
om eenmalig de afvoerputten in de brandgangen te laten reinigen,
zal binnenkort worden uitgevoerd. Een professioneel
reinigingsbedrijf - Van der Velden rioleringsbeheer - zal komende
maanden de circa 46 putten reinigen. Hiervoor zijn de kosten reeds begroot en
zullen dus voor rekening van de Belangenvereniging komen.
Daarnaast raden we u - op advies van het reinigingsbedrijf - aan om ook de
kolkleidingen (tussen de putten) te reinigen. De kosten hiervoor zijn niet begroot.
Deze kosten komen voor rekening van de huishoudens die grenzen aan een
brandgang met put. Dit zal circa €25,- per huishouden bedragen. U ontvangt
hierover binnenkort een brief met meer informatie.
We zullen verder onderzoeken welke rol de Gemeente hierin in de toekomst kan
spelen.

Nieuwe buurt-AED - Wij zullen binnenkort een AED aanschaffen.
Deze komt te hangen aan de Marie Curieweg 20. We hebben in ons
wijkdeel dan drie AED's. De andere twee hangen bij de “kubusflat” in
de hoek van de Francois Mauriacweg en bij het HF Witte Centrum.
Beiden hangen nu nog binnen maar zullen uiteindelijk buiten
opgehangen worden. Zodra de AED is opgehangen, ontvangt u
gebruiksinstructies. Bij voldoende belangstelling bieden we een korte
gebruikstraining aan. Wij horen graag van u als u dat wilt.

Afscheid van bestuursleden - Desiree van Kesteren heeft besloten haar rol als
bestuurslid neer te leggen. Met alle respect nemen we dan ook, na jaren van goede
inzet, afscheid van Desiree als actief bestuurslid (secretaris) en tevens een
bevlogen vertegenwoordigster van haar buurtje! Het zijn van secretaris is wellicht
de drukste functie binnen een bestuur. Desiree heeft het secretariaat inmiddels in
een volledig actuele situatie overgedragen.
Dank ook voor je enthousiasme om de speeltuin aan de Maurice Maeterlinckweg te
helpen opknappen. Dit deed je uiteraard samen met Sharon en anderen uit jullie
buurt, maar jullie enthousiasme was ook aanleiding voor andere buurten om aan de
slag te gaan met het opknappen van de speel- en ontmoetingsruimte. Jouw (jullie)
adviezen waren top! Je blijft actief betrokken als lid, dit heb je beloofd, dus tot snel
weer als we elkaar weer meer mogen ontmoeten. Thnx!
Na het digitaliseren van de inning van de contributie, het koppelen hiervan aan het
ledenbestand en het opmaken van de financiële verantwoording heeft Renee
Langevoort besloten om zijn rol van penningmeester binnen het bestuur neer te
leggen. Wij respecteren uiteraard zijn besluit en bedanken hem voor zijn intensieve
inzet voor de belangenvereniging. Udo Bonjermoor vervult nu ad interim de rol van
penningmeester.

Oproep: Het bestuur is op zoek naar versterking!
Als vereniging hebben we ervoor gekozen om te streven naar een
evenwichtige vertegenwoordiging uit de drie buurten in het bestuur.
Na de oproep in oktober hebben zich drie nieuwe leden gemeld. Bart
Bouwers (buurt Marie Curieweg) heeft zich als secretaris kandidaat
gesteld en vervult momenteel al de bijbehorende taken. Joke Slaman en Chris de
Bruin (buurt Marie Curieweg) zijn toegetreden als bestuursleden. Zij zullen zich
voorstellen in de uitnodiging voor de ALV.
Door het vertrek van Renee is er per direct een vacature voor penningmeester. Als
je het leuk vindt om je in te zetten voor onze buurt, het leuk vindt om in een team
(lees: het bestuur van onze belangenvereniging) te werken èn affiniteit hebt met
financiën, laat het ons weten! Dan nemen we z.s.m. contact met je op. Van harte
aanbevolen!
We zijn ook op zoek naar twee nieuwe bestuursleden, bij voorkeur uit de buurt
rond de speeltuin Maurice Maeterlinckweg. Maar een nieuw bestuurslid uit de buurt
rond de speeltuin Lester Pearsonweg, ter versterking van Anne-Marije en Udo, is
ook welkom.
We vergaderen zo’n drie keer per jaar en indien nodig komen we wat vaker bijeen.
Er is volop ruimte voor ideeën en initiatieven, dus wil je een extra steentje
bijdragen aan de leefbaarheid en saamhorigheid in de wijk, stuur dan een bericht
naar het secretariaat! Ook als je interesse hebt maar nog twijfelt. We leggen je
graag uit hoe het werkt.

Contributie
Contributie voor het jaar 2021 zal digitaal worden geïnd in april na
de ALV. De 30-tal leden die de contributie van 2020 nog niet hebben
betaald zullen hierover worden benaderd (voor wie dit geldt: graag
alsnog z.s.m. overmaken).

Berichten van de Gemeente
Selma Bommel, Gebiedsmakelaar – De Bilt
s.bommel@debilt.nl 06 33 88 70 22 (ma/di/wo/do)
Wij(k) Geluk - D
 oor de Coronamaatregelen merken we dat
er niet altijd evenveel contact is in de wijken. Op initiatief van het KunstenHuis,
Dynamo Advies en Samen voor De Bilt is ‘Wij(k) Geluk’ van start gegaan. Het
initiatief bestaat uit verschillende activiteiten om elkaar een hart onder de riem te
steken en verbonden te blijven met elkaar. Uiteraard op een verantwoorde manier.
Enkele initiatieven zijn: Wandelen met een buurtgenoot; een telebakkie doen met
een buurtgenoot; de vlam een symbool van warmhartigheid (Oranjefonds); een
tekenwedstrijd voor kinderen. Lees hier meer over Wij(K) Geluk.
Samen werken aan wonen (participatie) - O
 p onze webpagina Samen werken aan
wonen is inmiddels de kansenkaart actief. Er zijn al veel voorstellen en reacties
toegevoegd aan de kaart. Ook kun je hier Aanmelding Nieuwsbrief regelen. Als u
vragen heeft over ‘Samen werken aan wonen’ kunt u contact met mij opnemen.
Natuurlijk ben ik ook beschikbaar voor vragen over andere zaken of initiatieven die
spelen in de buurt.
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