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Verslag van de  Algemene Ledenvergadering, donderdag 13 oktober 2016 

H.F. Witte Centrum, Over de Vechtzaal, Dunantplein, De Bilt. 

Aanwezig:  23 leden, waaronder vier bestuursleden: Peter Dijs (voorzitter), Ricus Peetoom 

(penningmeester), Dick Vierhout en Alfred Folkeringa. 

Afgemeld:    Bernard van Elzakker, Marieke van Leijen, Chris de Bruin, Patrick Steinberger, Bart en 

Marloes Koole.  

Verslag: Dick Vierhout, bestuurslid  

1. Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering met de mededeling dat onze wijkagent Huib van Driel            

verstek moest laten gaan i.v.m. zijn werkzaamheden. Ook onze webmaster Bernard van 

Elzakker heeft zich afgemeld voor deze vergadering.  

 

2. Verslag jaarvergadering 15 oktober 2015 

Het verslag van de jaarvergadering 2015 was in concept op de website gepubliceerd. Ook ligt 

het ter inzage op enkele tafels. De voorzitter vraagt goedkeuring van dit verslag waarmee de 

vergadering unaniem instemt. 

 
3. Verslag van de commissies  

Groencommissie. Gezien het vertrek van Joël Scherrenberg is er geen verslag van deze 

commissie. De wijkschoonmaakdagen waren de laatste twee jaar niet doorgegaan vanwege 

weersomstandigheden. Het bestuur gaat bekijken hoe we hier verder invulling aan gaan 

geven.   

Verkeerscommissie. Geen nieuws. De verkeerssluis op de Blauwkapelseweg zou opgeheven 

worden. Dat is nog niet gebeurd. Het gehele verkeerscirculatieplan is trouwens nog steeds in 

“voorbereiding”. Dat geldt ook voor het eenrichtingsverkeer op de Blauwkapelseweg. In het 

plan is ook meegenomen dat de Asserweg wordt doorgetrokken naar de rotonde aan de 

Biltse Rading. De verkeerscommissie blijft de ontwikkelingen monitoren.  

 

4. Resultaat speelplaatsen. 

Met de gemeente is na de jaarvergadering in 2014 naar aanleiding van het weghalen van het 

doeltje bij de Maurice Maeterlinckweg gediscussieerd over de speeltuinen.  Alfred heeft het 

voortouw genomen voor de speeltuin aan de Marie Curieweg en doet verslag. Doel was het 

geschikt maken van het terrein aan de Marie Curieweg (MC) voor de voetballende (oudere) 

jeugd. Het was juist niet de bedoeling dat deze doelgroep zich naar het terrein aan de 

Maurice Maeterlinckweg verplaatst. Daarvoor waren enkele aanpassingen nodig aan de 

Marie Curieweg. Na twee jaar onderhandelen en ondanks toezeggingen van de gemeente is 

er nog steeds geen verbetering in de situatie, terwijl de wensen toch bescheiden waren. Het 

gevraagde  ballennet om geluidsoverlast te voorkomen is niet opgehangen. Er waren 

rubberen tegels gelegd die inmiddels weer zijn verwijderd en werd zelfs een voor de 

kinderen een gevaarlijke situatie geschapen door het aanbrengen van een betonnen rand. 

Alfred Folkeringa toonde zich hierdoor zeer teleurgesteld over de gemeentelijke 

communicatie, het niet nakomen van afspraken en het uitblijven van resultaat. Hij heeft dit 
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bij het bestuur neergelegd.  Hoveniersbedrijf Hoefakker is bereid gevonden kunstgras aan te 

brengen. Dat moet dan weer in samenspraak met de gemeente gebeuren. De gemeente  

 

wekt de indruk graag mee te werken aan dit plan, maar verder gebeurt er in deze speeltuin 

aan de Marie Curieweg bijna niets.  

Wel is het hekwerk bij de Aldi is vervangen, maar de toegang is te nauw gemaakt zodat de 

grasmaaimachine er niet eens door kan. Dat heeft negatieve gevolgen voor het onderhoud 

van deze plek die bedoeld is voor de oudere jeugd.  

De voorzitter vraagt Sharon Heesen, die samen met Désiree van Kesteren de activiteit voor 

de renovatie van de speeltuin aan de Maurice Maeterlinckweg heeft gecoördineerd naar de 

ervaringen. Sharon vertelt dat de speeltuin uiteindelijk na ook twee jaar onderhandelen met 

de gemeente vorige maand is heropend. De bewoners hebben daaraan zelf veel bijgedragen 

en zelf de handen uit de mouwen gestoken. Er is zuinig met de beschikbare middelen 

omgesprongen en de gemeente heeft uiteindelijk een duurder speeltoestel gefinancierd . 

Ook hier heeft Hoefakker de nodige faciliteiten gesponsord. Ook was sprake van sponsering 

door verfhuis Bilthoven en de Rotary. Andere sponsoren gaven nul op rekest, maar aangezien 

er nog enkele wensen zijn wordt dat nog geprobeerd. De speeltuin is mooi opgeknapt en dat 

heeft de buurt bij elkaar gebracht door dit samen te doen.  

 

5. Verslag van de Kascommissie 2015 
Verslag kascommissie. Linda Heuvink en Bart Mandersloot hebben de boekhouding over 
2015 gecontroleerd en hun akkoord gegeven. Linda licht toe, dat de administratie goed is 
gevoerd. De voorzitter vraagt de vergadering de jaarstukken 2015 goed te keuren, hetgeen 
zonder tegenstem wordt gedaan. De voorzitter bedankt de kascommissieleden en de 
penningmeester. 

 

6. Goedkeuring financieel  jaarverslag 2015. 

Het eerder in de INFOflits gepubliceerde jaarverslag over 2015 wordt op het projectiescherm 

ter vergadering vertoond en wordt overeenkomstig het advies van de kascommissie 

goedgekeurd door de leden. 

 

7. Goedkeuring begroting 2017 

Ricus meldt dat in de begroting 2017 een bedrag van € 100,00 per buurt (rond de 

speeltuinen) gereserveerd is voor straat activiteiten zoals bijvoorbeeld een buurt BBQ. De 

jaarlijkse bijdrage blijft gehandhaafd op € 12,00 per jaar.  Voor de ” lampenhouders” geldt 

vooralsnog een reductie van € 10,00 op hun contributie.  

In de toekomst kan dit veranderen door het gebruik van energiezuinige ledlampen. 

Momenteel zijn 198 huizenbezitters lid van onze vereniging. Er liggen nog enige aanvragen 

ter verwerking en een contactpersoon moet zijn contributie nog afrekenen waardoor het 

ledental waarschijnlijk uitkomt op plusminus 210 leden.  

Het is de bedoeling dat de jubileum pot op peil komt om te groeien naar een bedrag van 

ongeveer € 7.000,00. Dit is bestemd voor het 45 jarig bestaan van de vereniging en dit bedrag 

is noodzakelijk om de stijgende kosten op te vangen. De vorige jubilea zijn steeds binnen het 

budget gebleven.   
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De voorzitter brengt de goedkeuring van deze begroting in stemming en de vergadering gaat 

unaniem akkoord met deze begroting voor 2017. 

8. Benoeming Kascommissie 2016-2017  

Richard van der Meijden heeft zich aangemeld als lid van de kascommissie 2016-2017. Bart 

Mandersloot kan zich op grond van de statutaire regels niet herkiesbaar stellen. Linda 

Heuvink is bereid zitting te nemen in de commissie. Theo Binnenveld stelt zich wederom 

beschikbaar als reserve. De vergadering gaat akkoord met de benoeming van de 

kascommissie. 

9. Benoeming bestuur 2016 

De voorzitter memoreert het vertrek van bestuurslid Joël Scherrenberg wegens verhuizing uit 

de wijk naar Noord-Brabant en het zich niet meer herkiesbaar stellen door Willy Roelandt-

Lugthart.   

Sharon Heesen en Evelien Bonarius- de Hoop stellen zich beschikbaar als kandidaat-

bestuursleden. Tijdens de vergadering stelt Desirée van Kesteren zich ook spontaan 

beschikbaar als kandidaat. Zij spreekt haar voorkeur uit met betrekking tot het notuleren van 

de vergaderingen. Sharon wil de verantwoording voor de speeltuinen en de groenvoorziening 

op zich nemen. Het zich beschikbaar stellen als bestuurslid van de drie dames wordt door 

ieder zeer op prijs gesteld.  De voorzitter brengt dit in stemming. De vergadering gaat zonder 

tegenstem akkoord met het voorstel tot herbenoeming van het zittende bestuur en de drie 

kandidaat bestuursleden. De voorzitter constateert tot zijn genoegen dat we nu weer een 

voltallig bestuur hebben gekregen. In de eerstvolgende bestuursvergadering zal de 

definitieve taakverdeling tot stand worden gebracht.   

10. Plannen 2016-2017  
De Belangenvereniging is er voor het dienen van de wijkbelangen, het stimuleren van de 
sociale cohesie. We houden de vinger aan de pols. Verder staat het moderniseren en beter 
en vaker communiceren hoog op de lijst van aandachtspunten. Na de formele vergadering 
wordt hier nog uitgebreid bij stilgestaan en de voorzitter nodigt de leden uit hieraan actief in 
de discussie bij te dragen. 

 

11. Rondvraag 
De rondvraag wordt gecombineerd met agendapunt 12. 
 

12. Wat verder ter tafel komt en  
Er staat sinds enige tijd een sleepauto van garage Modern in de wijk die ,als het nodig is, met 
veel lawaai en hoge snelheid uitrukt. Dit gebeurt ook ‘s nachts. Kan de wijkagent 
ingeschakeld worden? Ger Krom merkt op dat met deze chauffeur goed te praten is. Het is 
daarom beter de man eerst zelf op  zijn gedrag aan te spreken. 

Het onderhoud van de publieke ruimte laat te wensen over op de parkeerplaats bij de 

Maurice Maeterlinckweg en op de parkeerplaats achter de Alfred Nobellaan. Het onkruid  

tiert er welig en na lang aandringen van de bewoners bij de gemeente is er op een 

zaterdagmorgen een ZZP-er  geweest die een halfslachtige poging heeft ondernomen. Zo 

ruimde hij bijvoorbeeld de troep niet op.  Voorzitter zegt toe te bekijken of er wat aan te 

doen is.  
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Frank ter Braak houdt een vlammend betoog over het plaatsen van antennes en ledlampen 

die hij vanuit huis uit kan aansturen. Deze ontwikkeling bevindt zich nog in de testfase. 

Omdat een aantal leden meer invloed en inzicht in het proces wensen, wordt even op de rem 

getrapt. De kosten bedragen namelijk,   exclusief armaturen, lampen en plaatsingskosten al 

rond de € 2.200,00. De lampen zouden zo’n 50.000 branduren meegaan, maar dat zegt niet 

alles. Frank blijft de huidige lampen nog vervangen. Lid Jochem Bonarius- de Hoop biedt zijn 

expertise ter ondersteuning aan.  Veel verlichting valt ook uit door ondeskundige 

behandeling door de bewoners zelf. Wij roepen de bewoners dan ook op niet zelf te gaan 

knoeien met de lampen of deze zelf te vervangen. Hierbij is de kans op schade groot. De 

bewoners zijn namelijk zelf verantwoordelijk voor de schade die zij aanrichten. 

De inzameling van plastic materiaal is niet optimaal. Zakken gaan open en plastic wordt door 

de wind over de gehele wijk verspreid. Afsluitbare containers, zoals voor kleding, is een goed 

alternatief. Jochem pleit voor een kliko die exclusief bestemd voor plastic afval. De voorzitter 

zegt toe dit met de gemeente op te nemen. 

Op de vraag of de korting voor de verlichting  in de begroting is verwerkt wordt met een 

volmondig ja bevestigd. Van leden die hier van af zien wordt het bedrag als een donatie aan 

de Belangenvereniging verwerkt.  

Voor kinderen zijn veel faciliteiten geregeld. De ouderen komen er, volgens de vraagsteller, 

redelijk bekaaid van af. Deze groep verdient meer aandacht. Er worden suggesties gedaan 

om vereenzaming tegen te gaan. Als voorbeelden worden genoemd het organiseren van 

fiets- en autotochten. Hier is ook een taak voor de contactpersoon weggelegd. Hij of zij kan 

als eerste signaleren of iemand in aanmerking komt voor meer aandacht.  Suggesties zijn 

onder meer dat in de INFO ook eens aandacht besteed kunnen worden naar wat meldpunt 

MENS te bieden heeft en worden de activiteiten bij Restaurant Bij de Tijd genoemd. Los 

liggende stoeptegels zijn een steeds terugkerende ergernis. Toch worden deze problemen 

niet consequent gemeld. Oproep aan allen: meld dergelijke euvels aan bij de gemeente. Dat 

kan gemakkelijk via hun website, waarop je ook kunt aangeven waar het probleem zich 

voordoet. Ga er niet van uit dat een ander het al gemeld heeft.     

Onze klusjesman Ed Schrijen is verhuisd en is niet meer bewoner van onze wijk. De 

belangenvereniging gaat op zoek naar een opvolger. 

 

13. Sluiting van de formele vergadering 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter deze vergadering, bedankt ieder voor de 

inbreng en nodigt de aanwezigen uit om een hapje en een drankje te nemen. Dit in 

afwachting van de start het informele deel over het bestaansrecht van de 

Belangenvereniging.  

 

Goedgekeurd en vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering op 23 januari 2018 

 

Peter Dijs,                                             Désirée van Kesteren, 

Voorzitter                                             Secretaris     
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Wat is het bestaansrecht van uw Belangenvereniging? 
 

Na afloop van de vergadering wordt het bestaansrecht van de vereniging ingeleid door ons 

bestuurslid Alfred Folkeringa.  

 

De perikelen rond het nieuw te bouwen zwembad, de veiligheidsbijeenkomsten, het gedoe met de 

kermis op het H.F. Witte plein en de buurt WhatsApp worden als voorbeelden gegeven die 

belangenvereniging met een goed eindresultaat heeft gefaciliteerd.  

 

De jaarlijkse kerstborrel en het afblazen van onzalige ideeën rond de speeltuinen hebben aan de 

sociale cohesie en de leefbaarheid bijgedragen. Ook de Weltevreden Wijkschoonmaakdag mag in dit 

kader niet vergeten worden en natuurlijk ook niet te vergeten de festiviteiten bij een lustrum.   

 

Daarnaast zijn contracten met leveranciers zijn afgesloten om een lagere prijs voor onze bewoners te 

garanderen. Zoals bijvoorbeeld het collectieve aanbod van wijkschilder Henk Kop waarvan elk lid 

gebruik van kan maken met een optimale prijs-prestatie, Eneco voor het onderhoud aan de CV 

ketels.  

 

Vanuit de leden komt de wens om ook de nieuwe bewoners van deze zaken beter op de hoogte te 

brengen. Dat willen wij ook graag, maar het bestuur is niet altijd op de hoogte van de nieuwe 

bewoners. Het signaal komt soms niet op de plek waar het moet: onze penningmeester Ricus 

Peetoom die de welkomstpakketten beheert. Het is ook zaak dat de contactpersonen dit  beter in de 

smiezen te houden. Het is een goede zaak om nieuwkomers te benaderen met een welkomstpakket 

en een uitleg met betrekking tot het lidmaatschap en de activiteiten van de belangenvereniging. 

 

De leden vragen zich af of wij genoeg doen om belangstelling voor onze vereniging te vergroten.  Op 

het punt communicatie kan nog winst worden behaald om te verbeteren. Een voorstel om digitaal te 

communiceren (facebook, twitter, e-mail) kan daartoe bijdragen.  

Ook moet er meer worden ingespeeld  op de deeleconomie. Dit principe berust op het hergebruik 

van af te danken spullen. Deze spullen zouden ook via de website aangeboden kunnen worden aan 

andere leden.  

 

Al met al suggesties en input genoeg om verder mee aan de slag te gaan.. Om rond 22.00 uur sluit 

Peter het laatste onderdeel af en kunnen de leden zich tegoed doen de overgebleven drankjes en 

versnaperingen waarbij in een gezellige sfeer nog werd na- en bijgepraat. 

    


