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Verslag van de  Algemene Ledenvergadering, donderdag 15 oktober 2015 

H.F. Wittecentrum, H. Dunantplein, De Bilt. 

Aanwezig: 23 leden, waaronder vijf van de zes bestuursleden: 

Peter Dijs (voorzitter), Ricus Peetoom (penningmeester, Ger Krom (secretaris), Dick Vierhout 

en Alfred Folkeringa. 

1. Opening en mededelingen 

De voorzitter  opent om 20.00 uur de vergadering en verwelkomt de aanwezige leden. 

“Er is niet zoveel na ons jubileum gebeurd wat onze wijk aanging. Behalve voorbeeld de 

afvalbakken begin dit jaar. Daarin is onze vereniging niet door de gemeente gekend. ” Bernard 

van Elzakker:  Er waren wel reacties op de website; wat echter ontbrak was het standpunt van 

het bestuur.”  Voorzitter: “Vanuit het bestuur is geen verdere actie ondernomen omdat wij 

onvoldoende reacties kregen om een standpunt in te kunnen nemen. Daarom hebbe wij dit aan 

de bewoners zelf overgelaten of men zo’n bak wilden adopteren of niet.  ” Enkele leden geven 

aan zelf naar de gemeente afwijzend te hebben gereageerd op het plan.                                        

Ook is een bak geadopteerd. Rond de Marie Curieweg blijkt dat sinds het weghalen van de bak bij 

de speeltuin er zelfs minder zwerfvuil ligt.   

 

2. Verslag jaarvergadering 30 oktober 2014 

De vergadering heeft geen op- of aanmerkingen. Daarmee is het verslag door de leden 

goedgekeurd, met dank aan de secretaris. 

 

3. Verslag van het bestuur over 2014 

De voorzitter verwijst naar zijn voorwoord in de INFOflits. Aan dit agendapunt wordt daarmee 

voldoende inhoud gegeven. 

 

4. Verslag van de commissies  
De verkeerscommissie (voorzitter Ricus Peetoom) heeft weinig nieuws te melden. Wel volgt men 
het Verkeerscirculatieplan (VCP). Het is een kwestie van lange adem. Het weghalen van de “knip” 
in de Blauwkapelseweg lijkt het eerste aan de beurt te komen. (zie bijlage bij dit verslag). Het 
doel om het VCP te voltooien in 2020 lijkt vanwege de financiën niet te worden behaald.         
Ricus verwacht dan ook dat deze termijn ruimschoots zal worden overschreden. De drempel van 
de Blauwkapelseweg en Alfred Nobellaan  ligt volgens meerdere leden ongelukkig schuin en 
hoog.                                                                                                                                                               
Een oplossing zou kunnen zijn is de drempel enkele meters naar achteren te verplaatsen zodat je 
er recht en niet diagonaal overheen kunt rijden. Ricus zal om verbetering vragen bij de 
gemeente.                                                                                                                                                       
De Groencommissie had volgens bericht van haar voorzitter Joël Scherrenberg niets te melden 
over de afgelopen periode.  
 

5. Resultaat van het overleg met de gemeente over de speelplaatsen. 
Alfred: Vorig jaar zijn Alfred Noorlander en de wijkcontactambtenaar tijdens de vorige 
jaarvergadering te gast geweest om de situatie te bespreken.  Dit naar aanleiding van het in 
eerste instantie het weghalen van een door een wijkbewoner zelfgemaakt doel in de speelplaats  
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6. aan de Maurice Maeterlinckweg dat door de gemeente was verwijderd.   
In commissie met een aantal medebewoners is er overleg geweest en zijn wensen 
geïnventariseerd, waarna is overlegd met de gemeente . Diverse malen is er ook dit jaar contact 
geweest met gemeente en met resultaat.                                                                                                                                                       
Zo zijn voorzieningen verbeterd aan het speelveld t/o de Aldi.                                                            
Ook verbetering van speelvelden aan de Maurice Maeterlinckweg en de Marie Curieweg was aan 
de orde. Zo is er een doel geplaatst bij de gymzaal aan de Marie Curieweg.                                    
Omwonenden aan de Maeterlinckweg hebben zelf ook nog initiatieven voor verbetering van 
“hun” speeltuin aangedragen. Deze zullen nog door de gemeente ter beoordeling aan alle 
omwonenden worden voorgelegd. Maar niet alle wensen kunnen worden vervuld vanwege 
bezuinigingen bij de gemeente.  
 

7. Verslag van de Kascommissie 2014 
Linda Heuvink: “ Op een avond heeft de commissie, bestaande uit Wart Mandersloot en mijzelf, 
alle bonnen en mappen bekeken. Er zijn geen fouten ontdekt en wij hebben alles in orde 
bevonden. Het advies van de commissie aan de ledenvergadering is om goedkeuring te verlenen 
aan de jaarrekening, het verslag van de penningmeester over 2014. De voorzitter bedankt de 
kascommissie voor de verleende diensten. 
 

8. Goedkeuring financieel  jaarverslag 2014. 

Het eerder in de INFOflits gepubliceerde jaarverslag over 2014 wordt op het projectiescherm ter 

vergadering vertoond en wordt overeenkomstig het advies van de kascommissie goedgekeurd 

door de leden. 

 

9. Goedkeuring begroting 2016 

Ricus: “De in de INFOflits onlangs gepubliceerde begroting van 2016 wijkt niet veel af van die in 

vorige Jaren. Wel is er een post (3 x€ 100,00= € 300,00) bijgekomen voor buurtactiviteiten 

binnen onze wijk. Bijvoorbeeld voor de omwonenden van onze speelvelden, die hiertoe 

initiatieven willen ontplooien. Voor een bijdrage uit dit potje verwacht de vereniging van de 

initiatiefnemers dat alle direct omwonenden hiervoor een uitnodiging ontvangen. 

De contributie blijft € 12,00 per lid per jaar. Daarnaast neemt de vereniging een proef met 

nieuwe ledlampen voor de verlichting van de achterom. Deze proef kost ons vrijwel niets.” 

De vergadering stemt in met deze begroting. 

 

10. Benoeming Kascommissie 2015-2016 

Wart Mandersloot en Linda Heuvink zijn opnieuw beschikbaar en worden  benoemd in de 

kascommissie. Theo Binnenveld stelt zich hiervoor als reserve lid beschikbaar.  

 

11. Benoeming bestuur 2015 

Secretaris Ger Krom treedt af als bestuurslid, waardoor er nu twee vacatures openstaan voor 

bestuursleden en tegelijkertijd een nieuwe secretaris wordt aangezocht. Aan de leden wordt 

gevraagd om zich als kandidaat te melden. Willy Roelandt (Albert Einsteinweg 9) stelt zich 

beschikbaar als nieuw bestuurslid . Vervolgens stellen ook de zittende bestuursleden zich 

beschikbaar voor een nieuwe periode. De vergadering benoemt daarop deze bestuursleden en 

Willy Roelandt voor 2015/2016. De voorzitter feliciteert Willy met haar benoeming en heet haar 
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van harte welkom in het bestuur van de vereniging, waarin zij de functie van secretaris zal 

vervullen. Ger verklaarde zich bereid haar daarvoor nog te zullen inwerken en bedankt Ger voor 

zijn inzet sinds 2013 voor de vereniging.  

 

12. Plannen 2016-2017  

Voorzitter:  “Monitoren van ontwikkelingen in onze wijk en het acteren hierop.”  Het verbeteren 

van de service aan onze achter verlichting zal door de voorzitter worden besproken met de 

betrokken vrijwilliger. De voorzitter zegt toe op de voortgang hiervan te zullen toezien. 

 

13. Wat verder ter tafel komt 

Op dit agendapunt zijn er geen items om te bespreken. 

 

14. Rondvraag 

 

15. Cornelia Wieringa, R. Kochweg 1:  “Een Cv-monteur zegt dat zich asbest in de woning bevindt en 

dat dit bij een volgende gelegenheid moet zijn verwijderd, alvorens hij aan de slag kan gaan.” 

Vz. : “Bij nagenoeg elk huis is het asbest in de stookruimte verwijderd. Vaak bij vervanging van 

een ketel. Indien de ketel tegen de binnenmuur is bevestigd, kan het zijn dat zich hier en daar 

nog een asbestdeel bevindt.”  

 

Patrick Steinberger,  R. Buncheweg: “Bij mijn weten is er bij sommige huizen nog een 

asbestwandje tussen de trap en de stookruimte. De Cv-monteur die bij mij kwam zei dat dit 

wandje geschilderd moet zijn om de veiligheid te waarborgen.” Dat was volgens hem voldoende. 

Alfred Folkeringa, M. Curieweg, heeft ervaring met het verwijderen van de asbest. Zegt dat je het 

ook zelf kunt verwijderen via het scheidingsstation, dat de juiste instructies en formulieren kan 

aanleveren. 

 

Arnold, R .Kochweg 9: “Bij de koop werd de aanwezigheid van asbest vermeld. De 

aankoopkeuring stelde dat dit geen kwaad kan. Naderhand is dit verder onderzocht.  Daarop heb 

ik op de formele manier de verwijdering van het voorbereid  door daarvoor  vergunning aan te 

vragen. Dit bleek mij een zeer kostbare zaak te zijn.” Volgens hem is het risico van asbest in ons 

type woningen nog een grijs gebied.  Ricus Peetoom: “Er wordt verschillend mee omgegaan.” 

 

Willy Roelandt: “Wijzig de maximum snelheid op de Blauwkapelseweg graag in 30 km/h. Er wordt 

veel  te snel gereden.” 

 

Cor Rozendaal, M. Curieweg 38: “Maak parkeren op gevaarlijke plekken onmogelijk. Bij vakantie 

van buurtgenoten graag de post geheel door de brievenbus duwen, zodat inbrekers niet kunnen 

profiteren van dit signaal dat de bewoners niet thuis zijn.” 
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16. Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 20.38 uur de formele vergadering en last 

een korte pauze in, waarna bestuurslid Alfred Folkeringa een presentie geeft hoe je verdacht 

gedrag kunt signaleren en wat je dan kan doen.  Hij bedankt de aanwezigen voor hun inbreng. 

  

 

Clinic Waarnemen en reageren 

Na de sluiting van de vergadering en een kleine pauze verzorgt ons bestuurslid Alfred Folkeringa, die 

werkzaam bij Politie Midden Nederland in de stad Utrecht, een informatief seminar met als 

onderwerp hoe je als wijkbewoners kunt omgaan met opvallende en ongewone situaties in de wijk.  

Aan de hand van verschillende praktijkvoorbeelden liet Alfred zien hoe je verdacht gedrag herkent en 

hoe je daarop kunt acteren en wanneer de politie kan worden ingeschakeld. De politie is er op 

gebrand wanneer er in die gevallen inzet nodig is waarbij potentiële daders op heterdaad kunnen 

worden betrapt.  Bij verdacht gedrag of ongewone situatie kan 1-1-2 worden gebeld.        

Om onze wijk veiliger te maken stelt Alfred voor een WhatsApp te ontwikkelen waaraan maximaal 50 

personen kunnen meedoen.  Het alarmeren van de politie via “1-1-2” en het zelf reageren op deze 

situaties, in samenwerking met de buurtbewoners, staat hierbij centraal. 

Dit zal nog verder worden uitgewerkt.   

 

Rond 21.45 uur praten de aanwezige leden, onder het genot van een drankje, nog wat na met elkaar  

en met het bestuur. Het is rond 22.15 uur dat aan deze samenkomst tot een einde komt. 

 

Goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering 

De Bilt, 13 oktober 2016 

 

Peter Dijs, voorzitter 
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Bijlage agendapunt 4 

Op 27 juli 2015 is onderstaand besluit genomen.  

Het verwijderen van de verkeerssluis en voorrangsregeling op de Blauwkapelseweg, d.m.v. 
verwijdering van de borden F05 en F06 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en 
Verkeerstekens 1990.  
 
Het een en ander volgens de bij dit besluit behorende tekening opgenomen in de bijlage.  
Het besluit treedt in werking zodra de borden en tekens zijn aangebracht. 
 
Bilthoven, 27 juli 2015 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Bilt, 
namens hen, Mw. A.H.H. Debets 
 

Locatie opheffen voorrangsregeling Blauwkapelseweg 

 

 

 

Het besluit was op 30 juli 2015 bekendgemaakt in de Staatscourant en lag gedurende zes weken na 

de dag van bekendmaking bij het informatiecentrum van het gemeentehuis ter inzage. De periode 

om bezwaar te kunnen maken is verstreken. 


