
Verslag jaarvergadering 2011 gehouden op 27 oktober 2011  
 
Aanwezig: 17 personen, waarvan 12 leden, 4 bestuursleden en een wijkcontactambtenaar van 
de gemeente. 
Afwezig met kennisgeving: 1 bestuurslid en 5 leden.  
 
1. Opening 
Peter Dijs opent de vergadering. 
 
2. Verslag vorige vergadering 
Er zijn geen op- of aanmerkingen. Het verslag wordt hiermee goedgekeurd. 
 
3. Bestuursverslag 2010 
Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. 
 
4. Verslag kascommissie 
De kascommissie onder leiding van o.a. Patrick Steinbergen en Alex de Groot heeft enkele 
steekproeven genomen en geen afwijkingen aangetroffen. 
Met deze constatering is het financieel jaarverslag goedgekeurd, met dank aan de leden van de 
kascommissie. 
 
5. Benoeming kascommissie 
De jaarvergadering heeft unaniem de herbenoeming van de leden Patrick en Alex van de 
kascommissie goedgekeurd. Linda  Heuvink heeft zich beschikbaar gesteld en wordt als 
reserve aan de kascommissie toegevoegd. 
 
6. Begroting 2012 
Ricus geeft een toelichting op de begroting over 2012. De inkomsten en uitgaven laten een 
vrij stabiel beeld zien. Door bemiddeling van Annemieke Vos zijn extra gemeentelijke 
subsidies gegenereerd. Dit en volgend jaar zullen de uitgaven nauwelijks afwijken van dit 
patroon. Mogelijk wordt er op de subsidies gekort door bezuinigingen van gemeentewege. 
Ricus zegt hier rekening mee te houden door conservatief te begroten. 
Na een uitleg over de kostenstijging in de exploitatie verlichting wordt de begroting 
goedgekeurd. 
 
7. Benoeming bestuur 2012 
Het bestuur heeft zich herkiesbaar gesteld. Er zijn geen tegenkandidaten en hiermee wordt het 
huidige bestuur herkozen. Er zijn in het bestuur twee vacatures. Peter roept kandidaten op om 
zich aan te melden als bestuurslid. 
 
8.Activiteiten 2011 en begin 2012 
Op 23 januari 2012 organiseert de belangenvereniging een wijkbrede inbraakpreventieavond. 
Een ex-inbreker vertelt over zijn ervaringen en wat te doen om ongewenst bezoek te 
voorkomen. De plaatselijke politie levert met de wijkagent een bijdrage aan deze bijzondere 
avond. Ook de brandweer, meld misdaad anoniem en de sleutelspecialist zijn van de partij.  
Annemieke Vos zal de burgemeester benaderen om deze bijeenkomst te openen. 
Peter geeft aan dat het een leerzame en leuke avond zal worden. 
Op 17 december wordt als vanouds de wijkkerstviering gehouden op het plein bij de speeltuin 
aan de MC.  



Peter roept ten slotte een ieder op om zijn of haar ideeën te spuien die te maken hebben met 
activiteiten in de wijk.  
 
9. Zwembad en website  
Alfred Folkeringa zou deze avond een toelichting geven op de ontwikkelingen rond de 
plannen voor een nieuw zwembad en de consequenties daarvan. Helaas kon Alfred er 
vanavond niet bij zijn, dus deze informatie wordt ons onthouden. 
De website wordt goed onderhouden Er is een link naar de politie en funda. Met de link naar 
funda krijgt men een indruk van de prijsontwikkeling in de wijk.  
Patrick meldt dat velen vergeten om op de site te kijken. De suggestie wordt gedaan om de 
bewoners met een e-mailadres te abonneren op de nieuwsrubriek. Zij krijgen dan automatisch 
een berichtje als er een nieuwtje te melden valt. Linda zegt dat de belangenvereniging over 
veel e-mailadressen beschikt. Ricus gaat hiermee aan de slag.  
Er wordt ook nog opgemerkt dat het forum door weinig leden wordt bekeken.  
 
10. Jaarvergadering 
Er wordt toestemming gevraagd om voortaan de jaarvergadering in het voorjaar samen te 
laten vallen met de vergadering in oktober. Er zijn geen tegenstemmers te vinden, dus dit 
voorstel is aangenomen.  
De donderdagavond blijkt het meest geschikt als vergaderavond. 
 
11. Belangenbehartiging 
Er zijn contracten afgesloten met Gasservice, glazenwasser en Jansen Zonwering. De vraag is 
of er een opvolger komt voor schilder Kloppenborg. Er komen uit de zaal een aantal 
suggesties. Het bestuur komt op deze zaak te zijner tijd nog uitgebreid terug. 
De glazenwasser komt eenmaal per maand en rekent € 10,= voor een wasbeurt exclusief de  
dakkapel. Velen vinden de frequentie te hoog. Indien het glazenwassen zich beperkt tot 
bijvoorbeeld vier keer per jaar gaat de prijs omhoog naar € 13,50. Er wordt geopperd om een 
brief uit te laten gaan waarin de bewoners hun voorkeur kunnen uitspreken over de frequentie 
van zemen. De belangenvereniging zal dit in een mailing meenemen. 
 
12. Rondvraag 
Wim Elsing vraagt of het mogelijk is de glasbakken bij de Aldi ondergronds te plaatsen. 
Annemieke geeft aan dat alleen bij herinrichting van straten, zoals aanleggen of vervangen 
riolering, deze ondergrondse plaatsing meegenomen wordt. Dit zijn namelijk vrij kostbare 
operaties. Het idee om bij de bouw van de noodwinkel een plaats voor glasbakken te 
reserveren wordt door de vergadering toegejuicht. Annemieke neemt dit voorstel mee. 
 
Veel omwonenden blijken last te hebben van vrachtauto’s die over de verkeersdrempels 
denderen. Het aanspreken van de bevrachter blijkt een effectief middel tegen de overlast. De 
vrachtwagens van AH die de noodwinkel zullen bevoorraden krijgen een aansluiting op de 
rotonde. Met andere woorden deze bevoorrading zal niet meer hinder gaan opleveren. 
Overigens is de bouwvergunning voor de noodwinkel nog niet rond aldus Annemieke. 
 
Er volgt een algemene oproep om de achterzijde van de huizen beter te onderhouden. 
Bijvoorbeeld onkruid dat tegen schuren groeit wieden en het houtwerk onderhouden. Dit zal 
bijdragen aan een beter aanzien. In het Burg. van Heemstrakwartier heeft de jeugd dit voor 
zijn rekening genomen. Mogelijk kan de belangenvereniging het Groenoord College uit 
Maartensdijk benaderen. Het opknappen van de omgeving biedt de leerlingen van het college 
misschien  een stageplek.  



In De Bilt is geen ombudsman aangesteld, maar wij kunnen gebruik maken van de diensten 
van de ombudsman uit Utrecht. Annemieke bevestigt dit verhaal. 
 
Linda H. vraagt zich af of er minder hard gereden wordt op de Alfred Nobellaan. Er zijn de 
afgelopen tijd geen metingen gedaan. Annemiek neemt dit mee, maar wijst er wel op dat er in 
de winter geen metingen plaatsvinden. Als het te koud wordt, zijn de meetgegevens 
onbetrouwbaar. Er zitten te veel afwijkingen in. 
 
Voorts vraagt Linda H. zich af waarom zij een brief van de gemeente heeft gehad om een 
(nummer)bordje aan te brengen op haar garage. Deze garage staat elders in de wijk en is later 
aangekocht. Ze vraagt zich dit af, omdat andere bewoners in soortgelijke situaties geen brief 
hebben gehad. Annemieke wijst er op dat dit overeenkomstig de BAG registratie moet. Elk 
object in de gemeente dient van een nummer te worden voorzien. 
 
Er staat een verhaal in de INFO over mevrouw Tonk. Enerzijds lijkt het op een advertentie en 
anderzijds lijkt het een redactioneel onderdeel van de INFO.  
Ricus deelt mede dat het kopje in de tekst ontbreekt. Hier had moeten staan “ bedrijven in de 
wijk”. 
 
De heer Van der Rijst vraagt zich af wie verantwoordelijk is voor de brandgangen. Deze 
brandgangen zijn gemeenschappelijk eigendom. De (tuin)poort die uitkomt op een dergelijke 
brandgang is medeverantwoordelijk voor het onderhoud van de brandgang. Dus verwijdering 
van onkruid en onderhoud bestrating valt onder deze verantwoordelijkheid.  
 
Als laatste vraagt Linda wie het beheer van de bruine verf heeft. Ricus deelt haar mede dat 
Erik de Groot dit beheer voor zijn rekening neemt. 
 
13. Sluiting 
Omstreeks 21.30 uur sluit Peter de vergadering.  
Daarna wordt er nog geruime tijd gezellig met elkaar gepraat onder het genot van een wijntje. 
 
Opgemaakt door Dick Vierhout. 
 


