Verslag jaarvergadering gehouden op 25 oktober 2012
Aanwezig: 31 personen, waaronder vier bestuursleden en de wijkcontactambtenaar
van de gemeente.
Afwezig: een bestuurslid met kennisgeving.
1. Opening
Peter Dijs opent de vergadering.
2. Verslag vorige jaarvergadering 2011
Er zijn geen op- of aanmerkingen. Het verslag wordt hiermee unaniem goedgekeurd.
3. Verslag van het bestuur 2011
Alfred Folkeringa geeft een overzicht van de bestuursactiviteiten in het afgelopen
jaar.
Er zijn minder dan vier bestuursvergaderingen gehouden. Speciale aandacht is er
geweest voor de wijkschoonmaakdag en de kerstviering.
De heer Van de Elzakker is erg druk geweest met de website. Er wordt evenwel
geconstateerd dat de bijdragen van de leden aan de website nog lang niet op het
beoogde peil is. Om de participatie te verhogen dient de site interessant en up-todate gehouden te worden. Dit is nog een aandachtspunt.
Rondom de vestiging van de noodwinkel van AH en de mogelijke verkeershinder die
daaruit ontstaat zijn goede contacten met de gemeente. Overigens is de gehele
operatie uitgesteld, met als verwachting dat er rond maart 2013 weer voortgang is.
In het kader van de nieuwbouwplannen rondom het zwembad komt ook de deelname
van voorzitter en waarnemend secretaris in het Comité Weltevreden ter sprake.
Naast de vele overleggen en vergaderingen zijn er in de gehele wijk Weltevreden
folders verspreid. Politieke partijen, gemeenteraad en andere bewoners- en
wijkverenigingen zijn benaderd en er is inspraak in de commissie Burger & Bestuur
geweest door deelname in de klankbordgroep. Dat leidde tot een advies met als
hoogtepunt de organisatie van een bewonersavond in het H.F. Witte Centrum
waarop bijna 300 wijkbewoners aanwezig waren.
De perikelen rond het zwembad duren nog voort. Aan de Laan van Weltevreden was
een locatie gevonden maar het college zag daarvan af toen bleek dat Het Utrechts
Landschap rechten op het perceel kon laten gelden.
De gemeente zal nu met een hernieuwde visie moeten komen. Men verwacht dat
eerst advies en informatie bij de klankbordgroep gevraagd wordt.
Het is van belang om de gevolgen van de te nemen besluiten te kennen, zoals de
hoogte van de geplande nieuwbouw enz. De gemeente gaat positief met de
initiatieven van de klankbordgroep om. Eventuele nieuwbouw wordt in ieder geval
niet voor 2015 gerealiseerd.
Wijkambtenaar Annemieke Vos merkt hierbij nog op dat de gemeente een
gebiedsvisie ontwikkelt en dat de belanghebbenden erbij betrokken zullen worden.
Deze gebiedsvisie bevindt zich overigens nog in de startfase.
4. en 5.Verslag van de kascommissie over 2011 en goedkeuring
Patrick Steinbergen heeft samen met Alex de Groot enkele steekproeven genomen
en in de boekhouding geen onregelmatigheden geconstateerd. Hij heeft de

vergadering van zijn bevindingen op hoogte gebracht. Het financieel verslag 2011
wordt goedgekeurd, met dank aan de kascommissie.
6. Begroting 2013
Ricus geeft een toelichting op de begroting en stelt voor de contributie niet te
verhogen.
Lampen van het type Bulls Eye met losse sensor zijn beschikbaar. Dit is echter een
noodoplossing. De ontwikkelingen in de led verlichting gaan nu snel. Ricus zegt deze
ontwikkelingen op de voet te volgen.
In plaats van € 1000,= wordt € 1500,= aan de jubileumpot toegevoegd. Een ieder
conformeert zich aan dit voorstel.
7. Benoeming kascommissie 2013
Patrick Steinbergen en Alex de Groot en het reserve lid Linda Heuvink hebben zich
wederom beschikbaar gesteld. Hun benoeming wordt unaniem goedgekeurd.
8. Benoeming bestuur 2013
Het huidige bestuur heeft zich bereid verklaard om een volgende periode zitting te
nemen in het bestuur. De aanwezige leden maken geen bezwaar tegen deze
herbenoeming. Peter Dijs merkt nog op dat het bestuur op zoek is naar een nieuwe
secretaris. Hij vraagt wie zich hiervoor beschikbaar wil stellen of iemand weet die
deze taak op zich wil nemen.
9. Kerst op het plein
Evenals voorgaande jaren is Alfred Folkeringa de organisator van dit evenement. Het
ligt in de bedoeling de kerstviering op zaterdag 22 december te laten plaatsvinden.
Zoals gebruikelijk wordt een kerstverhaal verteld en er is glühwein en koffie. Te zijner
tijd wordt er nog een flyer verspreid.
10. Toestemming jaarvergadering 2013
Peter Dijs stelt voor de jaarvergadering gelijktijdig met de najaarsvergadering te
houden. Het is een formaliteit, maar toestemming van de leden is noodzakelijk. Het
voorstel wordt zonder tegenstem aangenomen.
11. Belangenbehartiging
De belangenvereniging heeft met diverse leveranciers collectieve contracten
afgesloten en daarmee kortingen bedongen. Denk hierbij aan de glazenwasser,
zonwering en schoorsteenveger. De suggestie wordt voorgelegd om ervaringen met
schildersbedrijven uit te wisselen. De belangenvereniging kan dan door ten minste
drie bedrijven gespecificeerde offertes laten opmaken. Als er genoeg belangstelling
voor dit idee bestaat kan de vereniging aan het werk.
12. Rondvraag
Groenvoorziening M. Maeterlinckweg.
De herbeplanting van de groenstroken wordt als magertjes ervaren. Er wordt op
gewezen dat ook de groenvoorziening niet aan de bezuinigingsmaatregelen ontkomt.
De beplanting wordt nu bijvoorbeeld met een halve meter teruggesnoeid. Er hoeft
dan minder vaak gesnoeid te worden.
De aanplant is zo laag dat er geregeld ballen in tuinen en tegen voordeuren
belanden. Dit probleem zal met de groencommissie worden afgestemd.

De vraag of de belangenvereniging iets kan doen tegen de plaatsing van
afvalcontainers in de brandgangen is het antwoord: nee. Wij kunnen niets afdwingen,
maar er slechts op attenderen dat deze handelwijze ongewenst bezoek in de hand
werkt.
Gevonden voorwerpen kunnen tegenwoordig niet meer bij de politie worden
afgegeven. De gemeente heeft deze taak overgenomen. Hier is niets aan te doen;
het betreft namelijk een landelijke regeling. Overigens hoef je niet persoonlijk naar
het gemeenteloket, maar je kunt het ook via internet melden of er een telefoontje aan
wagen met de beschrijving van de vondst.
Vorig jaar is er een voorstel geweest om de nieuwsrubriek op de website te koppelen
aan een abonnement, zodat belangstellenden geattendeerd worden op het laatste
nieuws. Dat is al door Ricus gedaan. Het is dan wel van belang dat e-mailadressen
en de wijzigingen daarin ook doorgegeven worden.
Er wordt gevraagd of er nog knoppen voor de ventilatieroosters te leveren zijn.
Volgens Ricus zijn deze attributen niet meer te koop. Vervolgens komt de suggestie
naar voren om alle contacten met de leveranciers in de INFO te plaatsen, zodat een
ieder weer op de hoogte is. Dit voorstel wordt aangenomen.
Er leven nog vragen over het stukje in de INFO betreffende het glasvezelnet.
Nogmaals wordt erop gewezen dat de aansluiting in huis d.m.v. een kastje in de
meterkast de voorkeur verdient. Deze aansluiting kost niets, maar je verplicht je
nergens aan en voorkomt dat eventueel later (veel) kosten gemaakt moeten worden
als toch tot aansluiting wordt overgegaan. Ook bij de verkoop van de woning is deze
voorbereiding voor glasvezel een pré.
In februari jl. heeft Stedin een brief geschreven dat de gasleiding in de maand mei
gecontroleerd zou worden. Bij velen is nooit bezoek van Stedin geweest. Sommigen
hebben wel bezoek ontvangen. Hoe zit dit en als je niet thuis bent wat dan?
De verwachting is dat Stedin nog moet komen. Als er niemand thuis is wordt een
nieuwe afspraak gemaakt. Stedin zal dit schriftelijk melden.
Er blijkt behoefte te bestaan aan een voetpad langs de Biltse Rading richting Utrecht.
Vooral voor slechtzienden is het lopen over het fietspad niet aan te raden. Ricus zal
dit probleem aan de verkeerscommissie voorleggen.
Geluidsoverlast.
Als de noodwinkel van AH gebouwd wordt zal er vanaf dat moment al vroeg in de
morgen geluidsoverlast ontstaan.
Dit geldt overigens ook voor bijvoorbeeld onderhoud van het groen en aannemers
die in de wijk werkzaam zijn. Zijn er richtlijnen die hierin voorzien? Annemieke geeft
aan dat er tabellen zijn die exact aangeven wanneer er gestart mag worden. Het
voorstel is om deze tabellen op de site te publiceren.
13. Sluiting
Als er geen vragen meer zijn sluit Peter de vergadering.

