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Gelukkig nieuwjaar!
Wij wensen jou en je gezin/familie een gelukkig en gezond
2022! We laten het tweede “coronajaar” achter ons. De
dagen worden al weer langer en we kijken vooruit naar

een mooi jaar waarin we elkaar hopelijk weer meer kunnen gaan ontmoeten.
Ondertussen zitten we niet stil zoals je in deze nieuwsbrief weer kunt lezen.

Collectieve Aanschaf Zonnepanelen
De vereniging biedt een platform voor initiatieven voor
en door de leden. Eén hiervan is het platform
Duurzaamheid. Onder deskundige begeleiding van lid

Rolf Schipper is er een digitale informatieavond georganiseerd gericht op de
aanschaf van zonnepanelen.
De avond werd druk bezocht en het bleek een zeer informatieve avond.
Vertegenwoordigers van het Maartensdijkse zonnepanelencollectief en het
collectief Houten hebben hun ervaringen gedeeld.
Na afloop hebben enkele leden een werkgroep samengesteld om verdere acties
uit te zetten. Inmiddels heeft de werkgroep een vijftal aanbieders geselecteerd
en is er een basispakket aan voorwaarden vastgesteld. Met dit pakket verwacht
de werkgroep tot een goed vergelijk te komen in bijvoorbeeld
prijs/kwaliteit-verhouding, service en plaatsing. We zullen de leden die zich
aangemeld hebben voor de informatieavond hier nog nader over informeren.



De komende week zullen we bij de vijf aanbieders een offerte opvragen. Wij
verwachten dan in de laatste week van januari de offertes te hebben ontvangen
zodat we deze kunnen beoordelen en tot een advies kunnen komen. De
werkgroep hoopt in de eerste week van februari het advies aan je te kunnen
voorleggen zodat je kunt meedoen aan deze collectieve aanschaf.

Als je zelf een buurtinitiatief wil starten, bijvoorbeeld voor isolatie, beglazing of
dakpannen, laat het ons dan weten.

Nieuwe Participatie Nobelkwartier
Het project Nobelkwartier is een volgende fase
ingegaan. Nu de stedenbouwkundige randvoorwaarden
vastliggen (aantal bouwlagen, wooneenheden per blok,

parkeerlocaties, etc.) is het tijd voor de volgende fase waarin weer participatie
mogelijk is. We leggen je uit hoe.

Op 14 december heeft de gemeente tijdens een bewonersavond toelichting
gegeven op het project en de participatiemogelijkheden. Je kunt de avond hier
terugkijken. Er zijn die avond veel vragen gesteld. Je vindt hier de vragen en
antwoorden.

Er wordt op dit moment gewerkt aan het bestemmingsplan en het
beeldkwaliteitsplan. Ook wordt een inrichtingsplan opgesteld voor de openbare
ruimte. De verschillende plannen zullen uiteindelijk worden vastgesteld door de
gemeenteraad. In september 2022 wordt de vaststelling van het
bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan verwacht. In oktober/november 2022
wordt verwacht dat het bestemmingsplan onherroepelijk is. Daarna kan de bouw
starten. Je kunt hier de hele planning bekijken: Planning Nobelkwartier.

Voor het beeldkwaliteitsplan kunt u meedenken via de drie vragen onderaan het
evaluatieformulier van de bewonersavond, ook als u niet heeft deelgenomen!
Voor het bestemmingsplan gaat een formeel traject lopen waarbij u begin maart
zienswijzen in kunt dienen. U kunt de projectgroep nu al aandachtspunten
meegeven via eerder genoemd evaluatieformulier.

Voor het inrichtingsplan kunt u participeren in een te starten
participatiewerkgroep onder leiding van de landschapsarchitect. In een aantal
sessies gaat deze architect met bewoners in gesprek om te komen tot een
voorlopige inrichting. Opgeven kan via nobelkwartier@debilt.nl. Vanuit de
vereniging zullen we als toehoorder aanwezig zijn bij deze participatiewerkgroep
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zodat we jullie goed kunnen informeren. We zullen geen individuele belangen
behartigen.

De ontwikkelingen voor het gebied aan de Marie Curieweg zijn op dit moment
onduidelijk geworden: door een uitspraak van de Hoge Raad waardoor
gemeenten niet meer een op een mogen gunnen, is het oorspronkelijke idee om
doelgroepgerelateerde patiowoningen te realiseren onzeker geworden. De
gemeente onderzoekt wat de gevolgen zijn van deze uitspraak voor de plannen.
Zie Projectinfo Marie Curieweg voor het laatste nieuws.

Omzien naar elkaar
Al eerder schreven we dat we graag vorm willen geven
aan het omzien naar elkaar in onze wijk. We zoeken naar
een geschikte vorm waarin we elkaar kunnen ontmoeten,
samen een gezellig bakkie doen en/of helpen met kleine
klusjes. Omdat ook in onze wijk er mensen zijn die meer

ontmoetingen en contact met buren en wijkbewoners erg op prijs zouden stellen.

Zodra het kan zullen we een high-tea organiseren in het H.F. Witte Centrum.
Vooral voor de ouderen onder ons. Tot die tijd kunnen we elkaar - ook voor dit
onderwerp - ontmoeten in de social-app van de wijk. Daar kunnen dan
verzoeken worden gedeeld en beantwoord worden. Bij voldoende interesse willen
we een extra app-groep maken, de A-teamapp (met de A van Aandacht), voor
iedereen die een extra steentje wil bijdragen in het omzien naar elkaar. In de
komende ALV komen we hier op terug!

Vacature Penningmeester
Het bestuur van onze belangenvereniging is inmiddels goed
bezet. Het bestaat uit: Alfred, voorzitter en Chris (Marie
Curieweg), Bart, secretaris (Ralph Buncheweg), Joke
(Robert Kochweg) en Anne-Marije en Udo (Lester
Pearsonweg) waardoor diverse kwaliteiten en interesses
samenkomen. Een expertise ontbreekt echter nog en dat is

de financiële. Daarom zoeken we met spoed een penningmeester (m/v/x). Het
geeft je de kans om iets voor de wijk te betekenen en deze beter te leren
kennen. En je maakt deel uit van een enthousiast en betrokken
verenigingsbestuur! Je kunt je bij het secretariaat aanmelden of meer info
vragen.
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Aankondiging ALV
We organiseren op dinsdag 22 februari onze Algemene
Ledenvergadering. Door de beperkingen hebben we de ALV
van 2021 uitgesteld dus het wordt hoog tijd om weer bij
elkaar te komen. We hopen op een vergadering live in het

H.G. Witte Centrum maar houden rekening met een online ALV. Zodra we
hierover meer weten laten wij het jullie weten.

Agenda
Di 22 februari
Algemene Ledenvergadering
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