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In deze INFO:
- Omzien naar elkaar
- Vervolg Project Nobelkwartier
- Week van de Duurzaamheid
- Duurzaam (ver)bouwen
- Nieuwe gebiedsmakelaar

Nog nagenietend van de zomer gaan we weer langzaam in de richting van
kortere dagen en langere avonden, binnenshuis. In deze INFO staan we stil bij
wat we kunnen doen om elkaar te blijven zien en spreken. En we informeren
jullie over een aantal actuele ontwikkelingen en activiteiten. Veel leesplezier!

Omzien naar elkaar
Wij hebben gemerkt dat er ook in onze wijk mensen
wonen die graag vaker andere mensen willen ontmoeten.
Soms betreft het alleengaanden of ouderen die moeite
hebben om zelf het initiatief daarin te nemen. Daarom
willen we hierbij een oproep doen om eens (wat vaker) bij
elkaar op bezoek te gaan, een praatje te maken, een

klusje te doen.
De Burendag (25 sept. a.s. https://www.burendag.nl/over-burendag) lijkt ons
een mooie aanleiding om samen nog meer naar elkaar om te zien, bijvoorbeeld
door samen met je straat soep met een broodje te smeren of een bakkie te
doen. Dus pak gerust deze handschoen op en verzin en organiseer samen een
leuk samenzijn!
We horen graag welke initiatieven er zijn! Mogelijk kunnen wij helpen bij het
contact leggen. Of - als je meer wilt doen – kan dat ook door mee te denken en
te doen aan het nog op te richten A-team (met de A van Aandacht).
Wil je meer hierover weten, mail dan naar chris.debruin@hu.nl.

https://www.burendag.nl/over-burendag
mailto:chris.debruin@hu.nl


Vervolg Project Nobelkwartier
Wij hebben op uitnodiging van de Gemeente prettig
kennis gemaakt met de nieuwe projectleider Sjoerd
Bazuin en de nieuwe gebiedsmakelaars Marianne Borger
en Tycho Verheul. We hebben kort teruggekeken en
samen vooruit gekeken.
We hebben daarbij gesproken over het vervolg van het

project Nobelkwartier. Daarbij hebben we uw en onze behoefte aan tijdige en
zinvolle participatie zonder verrassingen aangegeven. We hebben het verzoek
gedaan om duidelijk aan te geven hoe het traject verder verloopt en op welke
momenten participatie mogelijk is en in welke vorm.
Momenteel worden concept-bestemmingsplan en kwaliteitsplan gemaakt. Dit
najaar zal men daarmee de buurt in gaan om op te halen wat bewoners daar van
vinden. Het is de bedoeling dat deze plannen begin 2022 ter inzage worden
gelegd.
In het vervolg zal ook participatie mogelijk zijn rondom de inrichting van de
openbare ruimte. Meer informatie volgt. Zie ook de projectpagina van de
Gemeente.

Week van de Duurzaamheid
BENG!, Biltsheerlijk, De werkgroep Fairtrade, De
Wereldwinkel, Samen voor De Bilt, de 2 kersverse
werkgroepen Biodiversiteit en Circulaire economie
hebben elk een van de 17 globale doelen
geadopteerd, waarvoor zij aandacht vragen tijdens

de Week van de Duurzaamheid (8-16 oktober). Je bent van harte welkom op
deze events.

Duurzaam (ver)bouwen
Er zijn een aantal mogelijkheden als je met je huis
aan de slag wil.
Wanneer je klimaat- of energiemaatregelen wil
nemen kun je terecht bij ons lid Rolf Schipper
(rolfschipper@gmail.com). Hij ondersteunt vanuit
zijn werk gemeenten en energiecoöperaties. Hij deelt

zijn kennis graag met buurtbewoners, en hij kan ook mensen met elkaar in
contact brengen.
Heb je vragen over zonnepalen, je huis duurzaam verbouwen of een ander
energievraagstuk? BENG! is een onafhankelijke lokale energiecoöperatie van en
voor inwoners van gemeente De Bilt. BENG! (afkorting van 'Biltse
Energieneutrale Gemeenschap') streeft naar een energieneutraal De Bilt.

https://www.debilt.nl/wonen-en-bouwen/projecten/ontwikkeling-woningbouw-nobelkwartier-omgeving-hf-witte-centrum-de-bilt
https://www.duurzaamdebilt.nl/be-the-change/
mailto:rolfschipper@gmail.com
https://www.beng2030.nl/pg-27565-7-107659/pagina/beng_-_uw_huis.html
https://www.beng2030.nl/pg-27565-7-107659/pagina/beng_-_uw_huis.html


Op de website van de Gemeente vind je ook van alles over de duurzame ambitie
van de gemeente en hoe zij jou kan helpen met het verduurzamen van jouw
huis, via diverse regelingen en initiatieven.

Nieuwe Gebiedsmakelaar
Sinds begin deze zomer is Marianne Borger werkzaam
als de nieuwe gebiedsmakelaar in het gebied De Bilt
voor gemeente De Bilt. Zij is de opvolger van Selma van
Bommel en daarmee onze nieuwe contactpersoon.

Een welkomstwoord van Marianne: “Ik ben opgegroeid in Bilthoven en woon nu
in Utrecht en ken de omgeving goed. Voor mij heel interessant en leuk om
vanuit deze rol mij in te zetten voor De Bilt. Ik kijk er dan ook naar uit om
samen met ondernemers, wijkverenigingen, inwoners en andere betrokkenen
verder vorm en ontwikkeling te geven aan onze gemeente.”
Contactgegevens: M.Borger@debilt.nl, 030-2289516, 06-281749731 (ma t/m
do). Tycho Verheul zal Marianne gedurende haar zwangerschapsverlof
vervangen, vanaf 8 september.

Agenda
Di 17 november 2021 Algemene Ledenvergadering
Za 18 december 2021 Kerstfeest op het Plein

INFO Weltevreden is het informatiekwartaalblad van de Belangenvereniging Weltevreden
opgericht 02-10-1974 │KvK nr 40478096 │ IBAN NL84 INGB 0000 297 559

Website Aanmelden Veiligheids-app Aanmelden Social-app Afmelden INFO

https://www.debilt.nl/wonen-en-bouwen/bouwen-en-verbouwen/duurzaam-bouwen
mailto:M.Borger@debilt.nl
http://www.belangenverenigingweltevreden.nl/
http://secretariaat.weltevreden@gmail.com?subject=Aanmelden%20Veiligheids-app
http://secretariaat.weltevreden@gmail.com?subject=Aanmelden%20Social-app
http://secretariaat.weltevreden@gmail.com?subject=Afmelden%20INFO%20weltevreden

