Verslag van de Algemene Ledenvergadering, donderdag 30 oktober 2014
H.F. Wittecentrum, Henri Dunantplein, De Bilt.
Aanwezig Er zijn vijftien leden aanwezig plus vier bestuursleden: Peter Dijs (voorzitter),
Alfred Folkeringa, Ger Krom (secretaris), en Ricus Peetoom (penningmeester).
Afzeggingen zijn ontvangen van drie leden en twee bestuursleden.
1) Opening 20.00 uur
Bij de opening meldt de voorzitter dat de bestuursleden Joël Scherrenberg en Dick
Vierhout verhinderd zijn.
Peter Dijs meldt verder dat in de INFO ten onrechte is geschreven dat na deze
vergadering de gemeente De Bilt een voorstel doet over de toekomst van onze
speelplaatsen. Wel zal men verslag doen van de recente onderzoeken en maatregelen
m.b.t. de Maurice Maeterlinckweg en in gesprek gaan met de omwonenden over de
toekomstige situatie van onze speelplaatsen.
2) Verslag jaarvergadering 24 oktober 2013
Het verslag van de vorige jaarvergadering ligt ter tafel en desgevraagd hebben de leden
hierbij geen op- en aanmerkingen. Daarop wordt het verslag goedgekeurd door de
leden.
3) Verslag van het bestuur over 2013 -2014
De secretaris geeft een overzicht van de activiteiten. Het bestuur is drie maal in
vergadering bijeen geweest. Ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van de vereniging
(4 oktober 2014) is een jubileumcommissie in het leven geroepen om het feest aan de
Marie Curieweg te organiseren. Er is een schildersbedrijf als “Wijkschilder” benoemd en
aan de leden aanbevolen, na beoordeling van verschillende aanbiedingen door het
bestuur. Op de ontvangen aanbiedingen en de gevolgde procedure wordt op verzoek van
enkele leden in de vergadering toelichting gegeven. Via de penningmeester is de
verfgroothandel Kalmijn & Van Meurs BV (Utrecht, Overvecht) bereid gevonden om onze
leden 25% korting te verlenen op het gehele assortiment. Dit n.a.v. het opheffen van
onze eigen voorraad bruine Wijzonol die voor een speciale gereduceerde prijs voor onze
leden beschikbaar was. Tot besluit noemt Ger Krom de naamswijziging van het
onderhoudsbedrijf GSU (Gas Service Utrecht) dat tegenwoordig Eneco
Installatiebedrijven heet. De regeling die GSU met onze vereniging heeft afgesproken
blijft van kracht onder de naam Eneco. Voor de laatstgenoemde kortingsregelingen
wordt naar de website van de vereniging verwezen.
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4) Verslag van de commissies
Verkeerscommissie, voorzitter Ricus: inmiddels is de AH-noodwinkel aan het Henri
Dunantplein weer afgebroken. In de tijd dat de supermarkt er stond is de
verkeersafwikkeling rond de bevoorrading goed verlopen. Rond het Biltse VCP
(Verkeerscirculatieplan) heeft Ricus de vergaderingen namens onze vereniging
bijgewoond. Op hetzelfde moment als onze jaarvergadering beraadslaagt de
gemeenteraad het VCP. De raadscommissie is eerder voor inspraak bij elkaar geweest.
Hieruit zijn echter geen nieuwe ontwikkelingen voortgekomen. Het VCP wordt naar
verwachting vandaag (30 oktober) aangenomen. Er zal een aansluiting worden gemaakt
met de Biltse Rading. Daarop volgt naar verwachting de volgende stap in variant 3a, voor
de verdere inrichting van de gewijzigde verkeersafwikkeling. De 1ste fase is begroot op €
1-milj. De volgende fase nog niet begroot. Deze fase 2 zal nog lang op zich laten wachten.
Doel van het VCP is het ontmoedigen van sluipverkeer tussen Zeist en Utrecht.
Jubileumcommissie voorzitter Alfred: “Met veel plezier hebben wij ons feest
georganiseerd. Over de gehele middag en avond hebben ongeveer 300 leden aan de
festiviteiten deelgenomen. Er zijn veel positieve reacties ontvangen. Voor het volgende
feest komt er weer een uitnodiging: Kerst-op-het-Plein op zaterdag 20 december.”
5) Verslag van de Kascommissie 2013
Voorzitter Alexander de Groot meldt dat de commissie alle stukken heeft gecontroleerd
en in orde heeft bevonden. De commissie verleent de penningmeester decharge.
6) Goedkeuring financieel jaarverslag 2013 (z.o.z.)
Penningmeester Ricus Peetoom: “Er wordt weinig geld uitgegeven.” Het financieel
jaarverslag is gepubliceerd in de onlangs verspreide INFO. Het is ook te vinden op de
website van de vereniging en het ligt op de vergadertafels ter inzage. Nadat Ricus
toelichting geeft op enkele onderdelen van het jaarverslag wordt dit door de leden
goedgekeurd.
7) Goedkeuring begroting 2015
De begroting 2015 is opgenomen in de tabel, naast het jaarverslag 2015. Na bespreking
wordt ook dit document door de leden goedgekeurd.
8) Benoeming Kascommissie 2014
De zittende leden Wart Mandersloot en Alexander de Groot (laatste jaar) hebben laten
weten voor het lopende jaar opnieuw beschikbaar te zijn. Linda Heuvink stelt zich
beschikbaar als reserve lid (activiteiten per februari 2015). De kascommissie 2014 wordt
vervolgens overeenkomstig benoemd.
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9) Benoeming bestuur 2015
De zittende bestuursleden zijn alle beschikbaar voor de komende periode. Voor de
zevende bestuurszetel bestaat nog steeds een vacature. Uit de vergadering dienen zich
geen nieuwe leden aan. Het zittende bestuur wordt herbenoemd voor de volgende
periode.
10) Plannen 2015
Peter Dijs kondigt aan het huidige beleid te willen voortzetten, waarbij speerpunten in de
belangenbehartiging zijn het handhaven van de veiligheid en het prettige woonklimaat in
onze wijk.
11) Eén jaarvergadering 2015
Zoals inmiddels gebruikelijk wordt aan de leden toestemming gevraagd om ook in 2015
het statutair vastgestelde aantal van twee jaarvergaderingen terug te brengen tot één
jaarvergadering in oktober. De vergadering stemt hiermee ook ditmaal in.
12) Wat verder ter tafel komt
In memoriam: de eerder dit jaar overleden Jan ter Braak heeft voor de wijk en onze
vereniging veel betekend. Wij zullen hem missen, zoals ook bij de komende Kerst-op-hetPlein.
13) Rondvraag
a) Een lid vraagt aandacht voor de overlast van glasbakken t/o de ALDI. Grote wens
hierbij is om de glasbakken ondergronds te maken, zoals elders in de gemeente, ter
bestrijding van de het irritante geluid van ingeworpen flessen.
b) Een lid vraagt aandacht voor de toenemende snelheidsoverschrijdingen van het
verkeer op de Nobellaan bij huisnummer 33, bij de Aldi. Stelt voor om een
gemeentelijke display te vragen om de automobilisten van hun snelheid bewust te
maken. Ricus Peetoom zal het verzoek aan de gemeente doorgeven.
c) Corry: “Kan er gekeken worden naar de stoepen die door de boomwortels omhoog
worden gedrukt?” Peter Dijs: “Geef onveilige situaties aan op de gemeentelijke
website.”
d) “Er wordt in de wijk te snel gereden, ondanks de 30 km/h-beperking.“ Reactie uit de
zaal: “Maak op verhoging in de Blauwkapelseweg een zebrapad.” Ricus: “Dat gaat de
gemeente niet doen vanwege de te korte afstand tussen oversteekplaatsen.”
e) “Afvalbakken niet zodanig plaatsen dat inbrekers ze als klimhulp kunnen gebruiken.”
f) Gerda: “Verzoek aan de penningmeester: vermeld op de contributiekwitanties dat ze
bewaard moeten worden om bij de leveranciers het recht op korting aan te tonen.
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14) Sluiting van de vergadering
Als om 20.40 uur niets meer aan de orde is, sluit de voorzitter de vergadering.
15) Pauze tot 21.00 uur
16) Vanaf 21.00 presenteert Miranda de Freitas, wijkcontactambtenaar van de gemeente De Bilt,
de recente maatregelen en activiteiten rond de speelplaats op de Maurice Maeterlinckweg.
Hiertoe zijn een aantal niet-leden, omwonenden van de betrokken speelplaats, uitgenodigd om
dit deel van de bijeenkomst bij te wonen.
In de afgelopen zomer zijn er problemen geweest met jongeren die hier niet thuishoren. Ook
hebben omwonenden klachten geuit vanwege overlast door voetballende jeugd.
Er zijn standpunten en ideeën uitgewisseld, waarbij onderzoeken en maatregelen zijn toegelicht
door jongerenwerker E. de Boer (stichting MENS) en A. Noorlander (gemeentelijk Beheerder
Speelplaatsen ). Duidelijk wordt dat de afgelopen maanden al veel verbetering is
geconstateerd. Besloten is dat bestuurslid Alfred Folkeringa met omwonenden van de
speelplaatsen in onze wijk een contactgroep gaat vormen. Deze contactgroep zal met Miranda
de Freitas binnen afzienbare termijn overleg voeren over haalbare oplossingen voor de
middellange termijn.

Einde bijeenkomst
Na de bijeenkomst discussiëren de deelnemers nog een poosje met elkaar, onder het genot van
een drankje.

Verslag goedgekeurd door de ALV d.d. 15 oktober 2015.
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