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Verslag van de jaarvergadering 2009  

 1. Om 20.02 uur opent voorzitter Peter Dijs de vergadering door iedereen van harte 
welkom te heten. Een speciaal welkom is er voor Gerard Kosterman, 
wijkcontactambtenaar, die Annemieke Vos vervangt. 

2. Verslag jaarvergadering 2008 
Dit verslag wordt zonder aanpassingen goedgekeurd. 
3. Bestuursverslag 2008 
Het verslag wordt zonder aanpassingen goedgekeurd. 
4. Verslag kascommissie 2008 en 5. Goedkeuring financieel jaarverslag 2008. 
De kascommissie 2008, bestaande uit mevrouw Höving en de heer van der Rijst, 
geeft haar akkoord voor het financieel jaarverslag. De penningmeester wordt bedankt 
voor zijn heldere uitleg van de cijfers. Het financieel jaarverslag 2008 wordt door de 
vergadering unaniem goedgekeurd. 
6. Begroting 2010 
Penningmeester Ricus Peetoom licht de begroting toe. Het huidige contributiebedrag 
blijft gehandhaafd op 12,00 euro per jaar. De verwachting is dat er in 2010 
betaalbare armaturen kunnen worden aangeschaft en overgeschakeld kan worden 
op LED-lampen van 2 Watt. Hiervoor is € 900,00 begroot. Een andere belangrijke 
post is de reservering voor een volgend jubileum. 
De heer de Groot merkt op dat bestuurskosten in 2008 hoger zijn. De 
penningmeester geeft aan dat deze kosten in 2008 bestonden uit kosten voor de 
Kamer van Koophandel en een kado aan de contactpersonen (luchtfoto van de wijk). 
Beide [posten zijn onder bestuurskosten geboekt. De heer Grasmaijer merkt op dat 
de begroting voor de jaarvergadering vrij hoog is. De penningmeester merkt op dat er 
een marge in zit en dat de werkelijke kosten afhankelijk zijn van het aantal 
aanwezige leden. De begroting voor 2010 wordt door de vergadering ongewijzigd 
aangenomen. 
7. Benoeming kascommissie 2009 
De heer van der Rijst en de heer De Groot vormen de kascommissie voor het 
financieel jaar 2009 met mevrouw Roemer als reserve. Peter Dijs bedankt de 
kascommissie 2008 voor hun diensten. 
8. Verkiezing bestuur 2010 
Alfred Folkeringa heeft als kandidaat-lid de laatst gehouden bestuursvergadering 
bijgewoond.  Het gehele bestuur, inclusief het kandidaat-lid, stelt zich herkiesbaar in 
de huidige functies. De leden zijn unaniem akkoord met de benoeming en 
herbenoeming. 
9. Toestemming algemene ledenvergadering oktober 2010 
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De leden geven toestemming tot houden van een algemene ledenvergadering in 
oktober 2010. 
10. Evaluatie wijkfeest en DVD 
Op het moment van de jaarvergadering zijn 4 DVD’s besteld. Alfred Folkeringa geeft 
een toelichting van de inhoud van de DVD. De DVD bevat foto’s vanuit het 
stadsarchief in Breukelen, recente beelden uit de wijk (o.a. luchtfoto’s), foto’s van de 
wijk uit de beginfase en een film met een reis door de tijd (Weltevreden 1966-2009). 
Opgemerkt wordt dat uit de omschrijving van de INFO de suggestie werd gewekt dat 
het een DVD van het feest betrof. Dat is echter niet het geval. De mogelijkheid wordt 
geopperd nogmaals een oproep te doen, maar dan per e-mail en dan een 
beschrijving van de inhoud te geven. Wegens een defect aan de beamer kan de 
presentatie helaas niet doorgaan. 
De heer Grasmaijer merkt op dat oud-bewoners/niet-leden niet op de hoogte waren 
van het feest. De voorzitter geeft aan dat de nieuwe adressen van oud-bewoners niet 
bekend zijn bij het secretariaat. Waarbij het door contacten met anderen wel bekend 
was, zoals een oud oprichter van de vereniging, waren aanwezig. De Jubileum 
Commissie vond het een groot succes. De heer Folkeringa vraagt namens de 
Jubileum Commissie om suggesties. Er wordt geopperd de eerste bewoners van de 
wijk meer te betrekken bij een jubileum. Dit is gebeurd op de DVD. De betreffende 
bewoners zijn ook in de aftiteling opgenomen. Ook zou een interview met een eerste 
bewoner geplaatst kunnen worden in de INFO. Mevrouw Ruben merkt op dat de 
luide muziek het gesprek met elkaar belemmerde. Bij een volgend jubileum zou een 
overkapping zonder muziek uitkomst kunnen bieden.  
11. Gedachtenwisseling over de rol van de Belangenvereniging voor de wijk en haar 
bewoners 
De heer Grasmaijer geeft aan dat bewoners wat voor de wijk kunnen betekenen door 
zaken te melden bij de belangenvereniging. Een ander meldt dat de 
belangenvereniging ook als functie heeft de bewoners te informeren over allerhande 
zaken, zoals spouwmuurisolatie, voegen, etc.. 
Enkele mensen noemen een website als mogelijkheid om informatie te delen en 
bewoners met elkaar te laten communiceren. Uit een enquête van 3 jaar geleden 
bleek dat er onder bewoners erg weinig draagvlak was voor een website. De wijkraad 
van De Leijen heeft een website. De heer Elzakker zou een eventuele website 
technisch willen onderhouden. Te denken valt aan een interactieve website met een 
bewonersforum. Er worden vervolgens verschillende opmerkingen en suggesties 
geplaatst. Hieronder volgt een opsomming per thema. 
- stukken van de Alfred Nobellaan zijn opnieuw geasfalteerd. Hierdoor zijn de strepen 
in de beruchte bocht verloren gegaan. Verzoek is om deze strepen opnieuw aan te 
brengen. 
- wijk- en dorpsgericht werken bezit momenteel 2 snelheidsmeters. Verzoek is de 
meting op de Alfred Nobellaan vanaf de Aldi in de richting van de Blauwkapelseweg 
te vervroegen naar dit najaar (was gepland voorjaar 2010). 
- ter hoogte van de Aldi is op de Alfred Nobellaan een verkeersplateau gepland voor 
2010. Vraag is of dit een drempel moet zijn of een snelheidsbelemmerende 
verhoging en welke lokatie dan het handigst is. 
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- ‘de bocht’ in de Alfred Nobellaan en de T-splitsing met de Blauwkapelseweg blijven 
de gemoederen bezig houden. Regelmatig is sprake van gevaarlijke situaties. Zo 
geven veel automobilisten op Alfred Nobellaan geen voorrang aan verkeer dat van 
rechts de Albert Einsteinweg uitkomt. Ook de verkeersdrempel en de paaltjes op het 
eerste parkeervak hebben het overzicht op de Blauwkapelseweg nauwelijks vergroot. 
Vaak staat in het tweede parkeervak een busje dat het zicht ontneemt. Als mogelijke 
oplossingen worden genoemd een verkeersspiegel op de Blauwkapelseweg, 
fluorescerende poppetjes in de bocht (verkrijgbaar via Veilig Verkeer Nederland), ook 
de herinrichting van de Waterweg kan als voorbeeld dienen. 
- Naast de snelheid van het verkeer baart ook het toegenomen vrachtverkeer op de 
Alfred Nobellaan omwonenden grote zorgen. 
- 3 jaar geleden zijn alle stoepen in de wijk herbestraat m.u.v. de Marie Curieweg en 
de Hopkinsweg. Wanneer gaat dit gebeuren? 
- eveneens 3 jaar geleden zijn de riolen doorgespoeld m.u.v. de brandgangen van de 
Tinbergen- en de Hopkinsweg. Wanneer gebeurt dit? 
- verkeer vanaf de parkeerplaats van H.F. Witte heeft voorrang op verkeer dat op de 
Alfred Nobellaan van links komt. Het betreft geen uitrit maar een openbare weg. Wat 
kan er gedaan worden om deze situatie te verhelderen? Indien een drempel gemaakt 
wordt heeft het, lagere, verkeer van de Alfred Nobellaan voorrang. 
- Samenvattend: de verkeersveiligheid op de Alfred Nobellaan in de beruchte bocht 
en bij de aansluiting op de Blauwkapelseweg laat te wensen over. Vraag is hoe deze 
wijk hoger op het prioriteitenlijstje van de gemeente te krijgen? 
- hondenbezitters lopen nu over straat op de Alfred Nobellaan aan de Albert 
Einsteinzijde. Verzoek is op het grasveld aan deze zijde een bordje ‘honden 
verboden’ te plaatsen. 
- Wanneer wordt onderhoud gepleegd aan het plantsoentje bij de blinde muur aan de 
Tinbergenweg hoek Alfred Nobellaan? Datzelfde geldt voor de andere plantsoentjes 
aan de Alfred Nobellaan op de kopse kant van de huizenrijen. 
- Waarom zijn er 2 hondenhaltes geplaatst op de Alfred Nobellaan en niet elders in 
de wijk. Volgens de criteria van de gemeente is dit de meest geschikte plek. Verzoek 
is om ook bij het schelpenpaadje 2 of 3 haltes te laten plaatsen. 
- Samenvattend: onderhoud van het groen in de wijk door de gemeente is voor 
verschillende wijkbewoners een bron van ergernis. 
Overigen: 
- ook het jaarverslag van de groen- en de verkeerscommissie opnemen als 
agendapunt bij de jaarvergadering, zodat dit onderwerp van gesprek kan worden. 
- het verspreiden van de INFO per mail (kostenbesparend). 
- WOZ: de afdeling De Bilt is gevestigd in Utrecht. De communicatie met de 
betreffende afdeling is volgens enkele bewoners moeizaam. Geadviseerd wordt voor 
bezwaar naar het loket in de gemeente De Bilt te gaan. Ter plekke wordt het 
formulier ingevuld en de procedure gestart. 
- de dakpannen worden poreus. Volgens de heer Binnenveld heeft dit te maken met 
vuilaanslag op de toplaag. Zijn tip: onder lage druk schoonspuiten. De heer 
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Binnenveld heeft ook nuttige informatie over voegen. Dit kan in een volgende INFO 
eventueel gekoppeld worden aan een nieuwe oproep over collectief voegen. 
- er komt mogelijk een skatebaan op de dode verkeersader naast de Biltse Rading. 
Op 27 oktober was er een informatie-avond voor omwonenden. 
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