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Gisteren heeft u de INFOflits nieuwsbrief in uw brievenbus ontvangen. De
onderwerpen zijn:

Uitnodiging en agenda van de jaarvergadering op 24 oktober in het
H.F. Wittecentrum om 20.00 uur,

De presentatie van het onderzoek in Weltevreden naar de mogelijkheden
voor energiebesparing (direct na de ledenvergadering),

Oproep voor deelname aan Burgernet,

Kerst op het Plein,

Vochtproblemen in en onder onze woningen,

Bestuurssamenstelling en

Overzicht van inkomsten en uitgaven.
Ook kunt u een exemplaar in kleur bekijken en downloaden van onze website.
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INFOmail verschijnt
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Belangenvereniging
Weltevreden De Bilt
sinds 2-10-1974
KvK 40478096
Wilt u géén e-mail meer
ontvangen van de
belangenvereniging?
Met deze link meldt u zich
af bij het secretariaat.

Op dinsdagavond, 8 oktober onthulde de voorzitter van
de kersverse coöperatie het nieuwe logo, op de eerste
ALV (Algemene LedenVergadering). Bij deze
gelegenheid werden de eerste veertig leden
ingeschreven.
BENG! (voorheen Lokale Duurzame EnergieCoöperatie LDEC) stelt zich ten doel
om te bevorderen dat onze gemeente in het jaar 2030 energieneutraal is. De
bestaande woningen in onze gemeente zijn speerpunt: energiebesparing door
woningisolatie, moderne hoogrenderende installaties, alternatieve energiebronnen
en een gezamenlijke aanpak van projecten en voorlichting.
De belangenvereniging Weltevreden neemt deel aan de werkgroep
energieambassadeurs, die onlangs een onderzoek heeft gedaan naar de
mogelijkheden tot energiebesparing bij de woningtypen A t/m C in onze eigen
wijk. De hoopgevende resultaten hiervan kunt u vernemen op de presentatie na
onze ledenvergadering op donderdagavond, 24 oktober. Noteer uw gas- en
electriciteitsverbruik over 2012 en neem dit mee naar de presentatie!

Isolatie-aanbod Nuon
Ons bestuurslid Dick Vierhout kreeg onlangs een aantrekkelijk aanbod voor de
leden van onze vereniging, die woningisolatie overwegen. U kunt het aanbod
raadplegen via deze link naar het artikel op onze website.

Onbeheerde auto weggehaald
Zeker een jaar stond hij er. De rode Peugeot 306 naast de glasbakken op het H.
Dunantplein. Groene algvorming op de sponningen en op de wielen,
schimmelvorming in het interieur en steeds meer ontbrekende onderdelen aan de
buitenkant. Veel bewoners deden hun beklag bij de politie en werden
doorverwezen naar de gemeente. De gemeentelijke BOA deed vergeefse pogingen
met de eigenaar in contact te komen en informeerde uiteindelijk de
belastingdienst omdat de motorrijtuigenbelasting al lange tijd niet betaald was.
Eindelijk in september is de auto verdwenen: melden en druk uitoefenen helpt!

