
 

 

   

 

Verslag van de Algemene Ledenvergadering, dinsdag 20 november 2018 

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

Aanwezig: 34 leden, waaronder 5 bestuursleden: Alfred Folkeringa (voorzitter), Ricus Peetoom 

(penningmeester) , Desiree van Kesteren (secretaris), Dick Vierhout en Sharon 

Heesen. 

Afgemeld: Henk Nurmohamed en Tonneke Stamps. 

Verslag: Desiree van Kesteren, secretaris 

 

1. Opening en mededelingen  

Alfred opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij bedankt voor ieders komst en 

geeft aan de agendapunten door te willen nemen die iedereen via de e-mail of op papier 

heeft ontvangen zodat we om 20.30 uur kopje koffie kunnen drinken en om 20.45 uur 

kunnen beginnen met de training. 

 

2. Goedkeuring begroting 2019 

Ricus toont de begroting en legt uit dat er dit jaar meer gereserveerd is voor het feest 

volgend jaar. Het budget hiervoor is €5000. Er zijn geen bijzonderheden in het uitgaven 

patroon. Kees Kaffka vraagt of het budget voor het feest realistisch is maar we denken dat 

we hiervoor een mooi feest kunnen neerzetten. We hopen ook op een  bijdrage van de 

gemeente via de gebiedsmanager. Hierbij doen we gelijk een oproep om je te melden als 

vrijwilliger voor het Jubileumfeest! Het zou fijn zijn als zich wat vrijwilligers melden. 

De heer van Middelkoop vraagt zich af waarom er een bedrag van  €811,- aan contributie 

staat maar dat valt nog hoger uit omdat we de contributie nog voor een groot deel moeten 

ophalen. De giften zijn afkomstig van sponsorgelden en Jantje Beton tbv de speeltuinen. 

Verder zijn er geen vragen en gaan we met deze begroting aan de slag. 

 

3. Goedkeuring jaarverslag 2017 

Dit is al eerder goedgekeurd tijdens de ALV van 23 januari van dit jaar. 

 

4. Verslag jaarvergadering 23 januari 2018  

Deze staat op de website en wordt door de aanwezigen goedgekeurd. 



5. Voorstel ledenvergadering samen te voegen tot één jaarvergadering in november. 

Formeel moet het bestuur goedkeuring van de leden vragen om de ALV 1x per jaar in 

november te laten plaatsvinden en daar gaan alle aanwezigen mee akkoord. 

6. Verslag van de commissies 

De verkeerscommissies heeft dit jaar weinig gedaan. Wel gaat het verkeerscirculatieplan 

door. Recent heeft het bestuur een vergadering gehad met de gebiedsmanagers en het 

verslag hiervan zullen we nog toesturen. Er is nu een projectleider aangesteld en het gebied 

wordt opnieuw in kaart gebracht. Het concentreert zich nu op de omgeving 

Waterweg/Asserweg omdat Het Hoekie waarschijnlijk een kinderdagverblijf gaat worden. Dit 

heeft weer gevolgen voor de verkeerssituatie. De bijeenkomst met de gebiedsmanagers ging 

over meer zaken zoals groen in de wijken/ speelruimtes. In onze wijk houden de bewoners 

op snoeidagen het groen deels zelf bij. Verder ging de bijeenkomst over burgerparticipatie, 

veiligheid en betrokkenheid. … 

Inhakend op de groencommissies zijn Erna Top en Linda Heuvink verbolgen over het feit dat 

er zo rigoreus is gesnoeid op de Francois Mauriacweg. Er werd heel kort tevoren over 

gecommuniceerd en het groen is zo kort gesnoeid dat je niet alleen de auto’s ziet maar ook 

onder  de auto’s kan kijken. Ze willen hun onvrede hierover even kwijt. 

7. Benoeming kascommissie 2019 

Wie wil er dit jaar in de kascommissie? Linda Heuvink neemt het nog een jaartje opzich en 

Rob Lenfert biedt zich aan als vrijwilliger. 

8. Benoeming bestuur 2019, vacature penningmeester                                                                                             

Het bestuur moet opnieuw worden benoemd en alle bestuursleden stellen zich 

herverkiesbaar. Sharon Heesen wil haar bestuursfunctie graag als duobaan doen met haar 

man Vincent. De vergadering gaat akkoord met Vincent als bestuurslid. Welkom! 

We zijn ook op zoek naar een nieuwe penningmeester. Ricus Peetoom heeft dit nu 20 jaar 

gedaan en wil graag het stokje overdragen in het jubileumjaar. Als niemand zich vanuit de 

zaal aanbiedt draagt de voorzitter Rene Langevoort voor als penningmeester. Hij woont op 

de Marie Curieweg en zat al eerder in de kascommissie. Hij heeft een baan in het bankwezen 

en is bij een andere organisatie ook penningmeester. 

 

9. Leden lage flats, bewoners Kubusflat verwelkomen als nieuwe leden van de 

Belangenvereniging. 

Via het project van de politie bij de Francois Mauriacweg gaven bewoners aan dat ze zich 

wilden aansluiten bij de Whatsapp groep maar misschien is het ook interessant om lid te 

worden. Gaat de vergadering akkoord om bewoners van de Kubusflat te benaderen via flyers 

om hen als leden te werven. De vergadering heeft hiertegen geen bezwaar. 

 

10.  Herinrichting HF Witte terrein en woningen Marie Curieweg. 

Op dit gebied is er geen nieuws te melden. De schets waarover ophef ontstond is slechts een 

schets en het plan is nog niet af en dit komt er in samenspraak met de bewoners.  Deze is 

gemaakt naar aanleiding van de vergadering waarin gestemd werd over het voorkeursrecht 



van de gemeente om de garageboxen naast het HF Witte centrum als eerste te kopen om 

woekerprijzen te voorkomen. We hebben aangegeven meer overleg te willen maar er zijn 

geen bijeenkomsten geweest omdat de gemeente druk is geweest met verkeerstellingen bij 

drukke evenementen in het HF Wittecentrum. We worden door de gebiedsmanager 

geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen. 

Op de plek van de gymzaal bij de Marie Curieweg hebben bewoners een avond 

georganiseerd en is er een voorkeur uitgesproken voor een particulier initiatief waarbij vier 

patiowoningen worden gebouwd voor gezinnen met mindervalide mensen. 

11. Lampenplan doel en werking 

Onze vrijwilligers Henk en Willem zijn bereid om lampen te vervangen en zij zijn er druk mee 

bezig maar er komen steeds nieuwe meldingen. Soms duurt het even voor een lamp is 

vervangen of de sensor is schoongemaakt. Willen we een bedrijf inhuren? Willen we de 

lampen zelf blijven onderhouden? Zelf vervangen is ook een optie uiteraard. Via het 

secretariaat kun je afspraak maken om een lamp op te halen bij Henk of Willem. Let op : 

Soms lijkt de lamp kapot maar is het de tijdschakelaar die verkeerd staat ingesteld. 

12. Plannen 2019 

We blijven jullie informeren via de website en de e-mail over alle ontwikkelingen in de wijk. 

We houden de plannen van de gemeente bij. 

13. Rondvraag  

Zijn er verder nog vragen of andere punten? De heer van Middelkoop heeft een vraag over 

de betegeling van de brandgangen. Dit is eigendom van de bewoners zelf. Het is aan 

bewoners om nieuwe betegeling bijvoorbeeld gezamenlijk te organiseren zoals in de poort 

achter de Tinbergenweg is gebeurd. Leidt slecht onderhoud tot een valpartij dan is de 

eigenaar aansprakelijk. Slechte bestrating op de openbare weg kun je melden bij de 

gemeente en ervaring leert dat dit snel wordt gerepareerd. Frank ter Braak meldt terecht op 

dat ook de putten op sommige plekken aan het verzakken zijn. We gaan het opnemen in 

onze volgende vergadering. De heer van de Elzakker vraagt of er niet geïnventariseerd kan 

worden waar de bestrating slecht is en waar wat moet gebeuren. Probleem blijft dat de 

eigenaar van de grond (bewoner) het zelf moet onderhouden. We kunnen wel altijd 

bemiddelen, mailen of bellen. 

De verlichting ’s avonds in de wijk is dramatisch. Zeker voor slechtzienden is het erg donker. 

We nemen het mee als agendapunt, zeker in het kader van de veiligheid. 

Kees Kaffka geeft aan dat er laatst weer een babbeltruc activiteit was in de wijk en hij zijn 

oudere buurvrouw hierover heeft geïnformeerd maar is er niet iets voor ouderen zonder 

Whatsapp? Alfred doet een apel op goede buurschap en mocht het om meer mensen gaan 

dan kunnen we hierover flyeren. ( Van 17 mensen in de wijk is bekend dat zij geen e-mail 

hebben of de voorkeur geven aan informatie op papier) 

Sharon Heesen wil de bewoners bedanken voor de vele kaarsjes die er 11 november hebben 

gebrand. Dank aan de vele bewoners die dit jaar hebben meegedaan aan Sint Maarten. De 

kinderen in de buurt hebben een heerlijke avond gehad! 



Het woord wordt gegeven aan Mitchell van Meenen van de politie. Hij vertelt kort iets over 

het project van de veiligheid rondom de Francois Mauriacweg en het belang van goede 

verlichting en snoeien van de bosschages. 50% van de bewoners hebben in de gehouden 

enquête aangegeven zich onveilig te voelen. Bovenstaande maatregelen de Buurtwhatapp  

en de whatsapp borden die zijn geplaatst in de wijk dragen bij aan verbetering van de 

veiligheid. 

Peter van Essen is ook aanwezig vanavond en stelt zich voor. Hij is naast Huub van Driel de 

tweede wijkagent in de kern De Bilt. Wanneer u een vertrouwelijk gesprek wilt, kritiek heeft, 

vragen heeft of iets wilt bespreken met een kop koffie..trek aan de bel! Hij is bereikbaar via 

e-mail en telefonisch en hij reageert altijd! (politie.nl – zoek op postcode )  

Charlot Teng is ook aanwezig op de vergadering. Zij is onze gebiedsmakelaar en ze is graag bij 

de vergadering aanwezig om te zien wat er leeft in de wijk. 

Alfred heeft tot slot een vraag over de AED apparaten in de buurt. Er is er een in de Kubusflat 

en een in het HF Wittecentrum. Is er behoefte aan een derde apparaat centraal in de wijk 

bijvoorbeeld op de Alfred Nobellaan ter hoogte van het hondenuitlaatveldje? We stemmen 

hierover en de uitslag is 50/50. Mocht er reanimatie nodig zijn dan mag er ook via de 

Buurtwhatsapp hulp gevraagd worden. Uiteraard hopen we dat nieuwsgierigen weg blijven. 

De afvalcontainer op de hoek Alfred Nobellaan en Blauwkapelseweg zorgt voor gevaarlijke 

situaties. Waarom staat deze hier en kan deze niet verplaatst worden? Heeft te maken met 

het vervangen van (gas)leidingen op de Blauwkapelseweg en de Kerklaan. De vereniging gaat 

dit opnemen met de gemeente. 

Tot slot wordt er opgemerkt dat de verlichting op het schelpenpad achter de Kubusflat ook 

erg onvoldoende is. De vereniging gaat dit opnemen met de gemeente. 

14. Sluiting formele vergadering 

Alfred stelt voor om een korte pauze te houden en daarna door te gaan met het informele 

deel van de vergadering ; de training Herkennen en reageren van afwijkend gedrag 

 


