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Belangenvereniging ” WELTEVREDEN ”
Secretaris: Anne-Marije van Riet
Lester Pearsonweg, 3731 CD De Bilt

Tel. 030 - 2733388 Postbank 297559
e-mail: secretariaat.weltevreden@gmail.com

Deze INFO flits is ons eerste teken van leven in 2008 om even aandacht te vragen voor een zaak die
ons allen aangaat en wat met de veiligheid in onze wijk te maken heeft. De toename van de auto
inbraken in onze wijk.
Daarom zullen gemeente en politie zich inspannen daaraan iets te doen met een aantal maatregelen.
Aan de achterkant van deze INFO flits kun je alles lezen over de plannen om dit terug te dringen.
Waarbij ook hulp wordt gevraagd van ons als bewoners. Zoals te letten op ongewoon gedrag bij de
parkeerplaatsen en vooral de zaken na constatering snel te melden, want dat kan de pakkans
vergroten.
We zullen in maart de eerste INFO Weltevreden in 2008 maken. Die INFO staat in het teken van
veiligheid, energiebesparing en de WMO. We komen daarin op deze onderwerpen nog terug. Maar
hebben jullie zelf tips, suggesties, kopij en dergelijke: laat het ons even weten.
Tijdens de laatste jaarvergadering werden wij aangenaam verrast. We hadden al verschillende
oproepen geplaatst voor iemand die Ricus Peetoom wilde ontlasten van zijn
secretariaatswerkzaamheden. Anne-Marije van Riet meldde zich daarvoor spontaan bij de laatste
jaarvergadering en zij is nu onze bestuurssecretaris. Met dank aan Anne-Marije, die zich hierna
voorstelt.
We hebben als nieuw e-mailadres voor ons secretariaat : secretariaat.weltevreden@gmail.com
Verandert u dit even. Van onze kant: tot de volgende INFO in maart.
Bestuur Belangenvereniging,
Peter Dijs, voorzitter

Even voorstellen………. ………….. nieuwe bestuurssecretaris: Anne-Marije van Riet
Sinds mei 2006 woon ik samen met Ariën en onze twee zonen, Tijn en
Jochem, op de Lester Pearsonweg. Ik werk als kinderfysiotherapeut bij
Kinderfysiotherapie “De Bilt” op de Kerklaan. In januari van dit jaar ben
ik gestart met een opleiding tot Kindercounselor. Daarnaast ben ik
graag creatief bezig en binnenkort wil ik het hardlopen weer oppakken.
Wat ons aantrok in de wijk was de hoeveelheid groen en de diverse
speelmogelijkheden voor kinderen. We wisten toen nog niet dat de
speeltuinen tot kort daarvoor in hun bestaan bedreigd werden.
Gaandeweg hoorden we dat mede dankzij de inzet van de
wijkbewoners en de Belangenvereniging de speeltuinen zijn geworden
tot wat ze nu zijn: drie mooie plekken waar kinderen naar hartelust
kunnen spelen met elkaar.
We genieten nog elke dag van ons groene uitzicht en een speelplek voor de deur. Reden om een
eigen steentje bij te dragen. Voordat ik me aangemeld heb als bestuurslid wilde ik zeker weten dat van
een secretaris geen A4-tjes vol minutieus uitgewerkte vergadernotulen verwacht werden. Liever
besteed ik de tijd aan wat er speelt in de wijk. Ik wil vooral meedenken, meepraten en, indien nodig,
mijn handen uit de mouwen steken. De eerste bestuursvergadering heb ik inmiddels achter de rug.
Tot slot wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om Ricus Peetoom te bedanken voor zijn
jarenlange inzet als secretaris naast het penningmeesterschap. Ricus, bij deze!
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Project Diefstal uit auto in Weltevreden
In 2007 hebben de gemeente De Bilt en de politie diverse projecten opgestart om het aantal autoinbraken in de gehele gemeente terug te dringen. In december vorig jaar heeft de politie enkele
aanbevelingen gedaan op dit terrein voor uw wijk Weltevreden. Uit gegevens blijkt dat het aantal
aangiftes van diefstal uit auto’s in uw woonomgeving aan de hoge kant is. Daarom is de politie in uw
wijk extra alert hierop. Begin januari heeft een flyeractie plaatsgevonden en is er een spandoek
geplaatst. In de komende maanden willen politie en gemeente aanvullende maatregelen nemen om de
veiligheid te waarborgen.
Aanvullende maatregelen
U kunt hiervoor de volgende werkzaamheden verwachten:
 Snoeien: afhankelijk van het gewas en de conditie van het gewas wordt het openbaar groen
gesnoeid.
 Vluchtroutes: er wordt een aantal (niet geheel afsluitende) hekwerken aangebracht op de
voetpaden aan de Francois Mauriacweg (richting Blauwkapelseweg) en twee hekwerken en
een rastamat richting de Biltse Rading.
 Verlichting: de openbare verlichting op de parkeerterreinen wordt verbeterd.
Hoe kunt ú bijdragen aan het terugdringen van auto-inbraken?
Auto-inbrekers hebben het tegenwoordig vooral voorzien op navigatie-apparatuur, radio-cd-spelers en
mp3-spelers. Maar ook rijbewijzen, kentekenbewijzen, mobiele telefoons en zonnebrillen zijn een
aantrekkelijke buit. De politie adviseert autobezitters om niets in de auto achter te laten en met name
navigatie-apparatuur inclusief de houder uit de auto te halen. Bovendien is het raadzaam na het
verwijderen van de houder, de afdruk van de zuignap weg te poetsen. De beste manier om autoinbraak te voorkomen, is te zorgen dat er geen aanleiding is om in te breken.






Sluit uw auto volledig af (portieren en ramen)
Laat geen (waardevolle) spullen in uw auto achter
Laat het dashboardkastje en/of de afdekhoes van de kofferruimte open
Verwijder zo mogelijk houder navigatiesysteemapparatuur (afdruk zuignap wegpoetsen!)
Parkeer uw auto in het zicht en/of op een goed verlichte parkeerplaats

Extra ogen en oren
Om de pakkans te verhogen vraagt de politie u extra alert te zijn. Bent u getuige van een auto-inbraak,
bel dan het alarmnummer 112. Terwijl u nog in gesprek bent met een medewerker van de meldkamer,
zijn de agenten al onderweg. Verder is het heel belangrijk dat u het signalement onthoudt van de
persoon/personen (kleding, haardracht, vervoermiddel) en de looprichting waarin zij zich bewegen. Uw
informatie kan cruciaal zijn voor de opsporing en aanhouding van de verdachte(n).
Aangifte doen
Slachtoffers van auto-inbraak worden opgeroepen om aangifte te doen. Dit kan via internet
(www.politie.nl/utrecht), maar ook persoonlijk op het politiebureau in De Bilt (maandag t/m donderdag
van 9.30 tot 16.30 uur en vrijdag van 09.00 tot 21.00 uur). Aan de hand van de aangiften probeert de
politie de daders op te sporen. Bovendien ontstaat een beter inzicht in welke wijken de politie en de
gemeente extra alert moeten zijn.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. Faes, gemeente De Bilt, afdeling Openbare
Veiligheid, (030) 228 91 57.
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