Secretariaat: Albert Einsteinweg 52

secretariaat.weltevreden@gmail.com

INFO weltevreden februari 2018
Terugblik jaarvergadering en uitkomst enquête
De algemene ledenvergadering op 23 januari jl. is druk bezocht en hieronder zetten we de
belangrijkste punten op een rij. Het gehele verslag van de vergadering wordt gepubliceerd op
www.belangenverenigingweltevreden.nl
Onze voorzitter Peter Dijs heeft besloten zich na 16 jaar niet meer verkiesbaar te stellen als
voorzitter. Elders in de INFO staan we stil bij zijn vertrek, Alfred Folkeringa neemt het stokje van hem
over.
Na het officiële deel van de avond werden de resultaten van de recent gehouden enquête
gepresenteerd. De belangrijkste conclusie uit de enquête is dat de belangenvereniging moet blijven
bestaan. De belangenvereniging leeft nu niet erg maar dat komt omdat we recent niet veel als
vereniging gedaan hebben. Wel zijn we plaatselijk in de wijk actief geweest maar we moeten meer
van ons laten horen. Er is veel te verbeteren met digitale en regelmatige communicatie. Voor
bewoners zonder pc blijft een papieren versie van bijv. de INFO mogelijk. We willen onze website
maar ook Facebook beter inzetten. Vereiste is wel dat de e-mailadressen van het ledenbestand zijn
bijgewerkt. Daar wordt nu hard aan gewerkt.
Sinds 1974 is er veel collectief georganiseerd maar willen we dit nog? De belangenvereniging kan en
wil hierin een rol spelen maar alleen als zij door de leden hierin wordt aangestuurd. Het forum op de
website wordt nu nog niet veel gebruikt maar dit is een middel om met elkaar van gedachte te
wisselen over groot onderhoud van woningen en ervaringen te delen. Uiteraard is onze Facebook
pagina ook handig om met elkaar over deze zaken in contact te komen. We blijven wel de verlichting
in de brandgangen en het schoonmaken van de putten in de brandgangen faciliteren.
De functie van wijkcontactpersoon is niet bij iedere bewoner bekend; zij innen de contributie en
weten wat er leeft in de wijk . Er is een voorstel om de wijk in drieën te delen zodat er drie
contactpersonen nodig zijn. Zij zullen voorgesteld worden op de website. De hulp van de huidige
wijkcontactpersonen bij het innen van de contributie wordt nog steeds zeer op prijs gesteld!
Wat willen we anno 2018? Onze drie pijlers zijn leefbaarheid (groen en speeltuinen), veiligheid
(lampen, buurt WhatsAppgroep) en (bouw)ontwikkeling. We moeten de communicatie verbeteren,
we roepen op tot meer initiatieven en willen graag dat bewoners meedenken. Schroom niet om
contact op te nemen. Er is jaarlijks € 100,- per buurtje beschikbaar om iets te organiseren. De
vereniging heeft een grote tent die kan worden gebruikt. Het mag uiteraard ook buurt overstijgend
zijn. De belangenvereniging is vol ambitie en wil graag meedenken of helpen met organiseren.
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Afscheid Peter Dijs na 32 jaar

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 23 januari jl. heeft Peter Dijs afscheid genomen als
bestuurslid van de Belangenvereniging. Hij zat meer dan 32 jaar in het bestuur, waarvan 16 jaar als
voorzitter. Hij het voorzitterschap overgedragen aan Alfred Folkeringa. Alfred heeft Peter tijdens de
ALV bedankt voor zijn jarenlange inzet. Wij zijn hem uiteraard zeer erkentelijk! Sinds 1985 heeft
Peter veel voor de wijk tot stand gebracht. Hij is inmiddels een icoon in de wijk. Tijdens het
jubileumfeest van volgend jaar gaan we Peter nog een groots afscheid geven. Namens alle
buurtbewoners overhandigde Alfred hem alvast een goede fles wijn en kreeg zijn vrouw Margriet een
mooie bos bloemen.
Wat Peter allemaal voor ons gerealiseerd heeft in de wijk leest u in De Vierklank van 31 januari.
waarin aandacht wordt besteed aan het afscheid van Peter. Het artikel is terug te vinden op:
http://www.belangenverenigingweltevreden.nl/nieuwsarchief/nieuws_31januari2018_AfscheidPeter
Dijs.html

Stand van zaken Marie Curieweg
De afgelopen maanden heeft het bestuur van de Belangenvereniging Weltevreden bezwaar gemaakt
tegen het opsplitsen van een eengezinswoning in drie huurappartementen in de wijk Weltevreden.
Naast het formeel bezwaar aantekenen bij het college van B&W, het gesprek aangaan met de
eigenaar van dit pand en het informeren van haar leden heeft het bestuur ook álle fractievoorzitters
in de gemeenteraad aangeschreven en om de mening van deze fracties gevraagd. Dit laatste
resulteerde er in dat de fracties Forza De Bilt en Beter de Bilt schriftelijk vragen hebben gesteld aan
de verantwoordelijke wethouder, dhr. Mieras. Tevens hebben deze twee fracties vragen gesteld in
de commissievergadering R.O. De wethouder heeft de vragen beantwoord door te stellen dat de
opsplitsing illegaal is omdat er géén benodigde vergunning is afgegeven. De eigenaar mag slechts één
appartement verhuren. Het bestuur van de Belangenvereniging is blij met de beantwoording van de
vragen en het standpunt van de wethouder. Maar.. de wethouder gaf ook aan dat “dit is waar we
staan”. Wat bedoelt de wethouder hiermee? Kunnen we over een paar maanden (na de
verkiezingen?) ergens anders staan? Wij weten dit niet zeker. De wethouder en/of het college van
B&W heeft na het versturen van de ontvangstbevestiging niets meer zich laten horen! Wij zijn er dus
nog niet helemaal gerust op! De belangenvereniging heeft zich tot op heden zeer gesteund gevoeld
door de raadsfracties van Forza De Bilt en Beter de Bilt. Opvallend is dat de overige aangeschreven
fractievoorzitters niets van zich laten hebben laten horen. Niet eens een ontvangstbevestiging..
U kunt er op rekenen dat het bestuur bovenop dit dossier blijft zitten en dat we de ontwikkelingen
nauwlettend blijven volgen.

INFO Weltevreden is het informatiekwartaalblad van de Belangenvereniging Weltevreden
opgericht 02-10-1974 │KvK nr 40478096 │ IBAN NL84INGB0000 297 559
www.belangenverenigingweltevreden.nl
https://m.facebook.com/weltevredendebilt

24 maart 2018 Wijkschoonmaakdag.
Uit onze enquête is gebleken dat een terugkeer van de jaarlijkse Wijkschoonmaakdag erg wordt
gewaardeerd. We gaan deze dan ook organiseren op zaterdag 24 maart vanaf 10 uur. We gaan het
zwerfvuil verzamelen, perken uitkammen en snoeien, stoepen vegen en onkruid wieden. We
verzamelen in de drie speeltuinen van de wijk en voor koffie/ thee en wat lekkers wordt gezorgd!
Deze actie is aangemeld bij Supporter van Schoon. Deze organisatie levert ons een deel van de
schoonmaakmaterialen naast de materialen die we van de Gemeente De Bilt mogen gebruiken. We
hopen op een grote opkomst van jong en oud en uiteraard mooi weer! Kijk voor het laatste nieuws
op www.belangenverenigingweltevreden.nl

Samenvatting van de Buurt WhatsApp
Begin november reed er een grijze Honda Station door de wijk met een Engels of Iers kenteken.
Gezien de ladder op het dak van de auto leek het hier weer te gaan om malafide klusjesmannen die
niet het werk afleveren wat is afgesproken. Zij zijn bekend bij de politie.
10 november hielden twee mannen zich verdacht op bij de Aldi. Het was rond sluitingstijd en een
bewoner heeft ze aangesproken. De situatie bleef verdacht en er werd besloten om 112 te bellen.
Het signalement van de mannen is via de WhatsApp verspreid. Het Aldi personeel is ingelicht maar
de politie heeft niemand aangetroffen.
17 november zijn ’s nachts op de parkeerplaats van de Albert Einsteinweg naast de Henri Dunantflat
de ruiten van twee busjes ingeslagen. Er hebben zich na de oproep in de WhatsAppgroep helaas geen
getuigen gemeld van deze autokraak.
20 november is er gecollecteerd door twee jongens voor Natuurmonumenten. Het bleek echter niet
de landelijke collecteweek te zijn van deze organisatie!
Tot slot is er in december een oproep gedaan voor getuigen van een incident op de parkeerplaats
van de Alfred Nobellaan ter hoogte van nummers 43 t/m 53. Een bewoner heeft een deuk in het dak
van zijn auto geconstateerd mogelijk door een vandaal die over de auto is gelopen. Helaas zijn er
geen getuigen.

Oproep mailadres
Op dit moment zijn er leden waarvan we het e-mailadres nog niet hebben. U ontvangt deze INFO dan
op papier. Wilt u de digitale versie ontvangen, geef dan uw e-mailadres door aan het
secretariaat: secretariaat.weltevreden@gmail.com Alvast hartelijk dank!
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Borden Buurt WhatsApp
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 23 januari jl. hebben we gestemd voor het plaatsen van 4
WhatsApp Buurtpreventie borden bij de toegangswegen in onze wijk. Deze worden besteld en
binnen enkele weken geplaatst door de gemeente.

Het gekozen ontwerp.

Terugblik Kerstfeest op het plein
Afgelopen december hebben de buurtbewoners het jaar weer
afgesloten met het Weltevreden wijkkerstfeest. Er was een hapje
en een drankje, een échte kerstboom, een vuurkorf en uiteraard
werd ook het kerstverhaal voorgelezen. Het was weer erg gezellig
met een mooie opkomst en we bedanken alle vrijwilligers voor het
meehelpen met de opbouw! Volgend jaar zullen we iets eerder gaan
starten zodat ook de allerkleinsten mee kunnen doen!

Verhuizing Willy Roeland-Lugthart
Onze vorige secretaris, mevrouw W.A. Roelandt-Lugthart, voor intimi Willy,
is op 27 januari 2018 verhuisd naar Utrecht. In 1991 kwam zij met haar man
Berry op de Albert Einsteinweg 9 wonen. Zij werden meteen lid van de
Belangenvereniging en waren beiden actief bij de organisatie van de
straatfeesten. Deze jaarlijkse straatfeesten werden enthousiast gevierd op
de Albert Einsteinweg. Willy heeft zich ook tot op hoge leeftijd bezig
gehouden met ziekenbezoeken en eenzame ouderen buiten onze wijk. Haar
man Berry werd een betrokken bestuurslid die zich voor de
Belangenvereniging heeft ingezet tot hij op 29 oktober 2006 overleed. Willy
is blijven wonen in de Albert Einsteinweg. Vorig jaar werd in haar huis een traplift geïnstalleerd.
Helaas moest zij vanwege haar gezondheid nu toch verhuizen en gaat zij dichter bij haar zoons
wonen. Tijdens de jaarvergadering op 15 oktober 2015 meldde Willy zich spontaan aan om de
vacature van secretaris te gaan vervullen. Zij heeft dit een jaar gedaan. Het bestuur is haar hiervoor
erkentelijk. Wij hopen dat Willy nog een aantal mooie jaren tegemoet mag zien in haar nieuwe
woonomgeving.
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Ervaring met klussen in en om het huis ? Gebruik het forum!
Heeft u onlangs een dakkapel laten plaatsen en bent u wel of niet tevreden de kwaliteit van de
oplevering. Zijn er ervaringen, adviezen, do’s en don’ts op het gebied van vloerisolatie of
spouwmuurisolatie? Bent u tevreden met het onderhoudscontract voor uw cv ketel en bij wie heeft u
dit afgesloten? Heeft u vochtproblemen in huis opgelost en hoe heeft u dat gedaan? Heeft u ervaring
met gevelrenovatie of bent u benieuwd naar ervaringen met zonnepanelen of zonneboilers.
We willen u graag met elkaar in contact brengen en op het forum van de website kunt u elkaar
informeren en adviseren. Dit kan uiteraard ook op onze Facebook pagina.

Lampenman(nen)
Na een lange periode als lampenman van de wijk heeft Frank ter Braak aangegeven
te willen stoppen met deze vrijwillige werkzaamheden. Frank heeft zich de afgelopen
jaren ingezet om de lampen in de brandgangen te onderhouden. Hij heeft veel oude
lampen vervangen voor duurzame ledlampen. Gezien het grote aantal lampen is dit
telkens weer een hele klus gebleken! Het bestuur heeft Frank, met een presentje, bedankt voor zijn
inzet om onze wijk verlicht én daarmee een stukje veiliger te houden.
Tijdens de ALV hebben de aanwezige leden besloten om door te gaan met het faciliteren van de
lampen in de brandgangen door de Belangenvereniging. Henk Nurmohamed en Willem Schuringa
hebben tijdens de vergadering aangegeven de nieuwe Lampenmannen te willen zijn. De
Lampenmannen hebben inmiddels een ronde gemaakt door alle brandgangen om mutaties te
inventariseren. De aankomende weken gaan zij op pad om de mutaties op te lossen. Dank daarvoor!

Normaal Vitaal
Moe.. Lusteloos.. Snel geïrriteerd.. Hoofdpijn.. Gespannen.. Vergeetachtig.. Piekeren.. Uitstellen..
Overvolle dagplanning .. Meerdere dingen tegelijk doen .. Super toegewijd ..
Te druk voor ontspannen .. Ongeduldig bij vertragingen ..
Herken je jezelf in bovenstaande klachten of eigenschappen en wil je er wat aan doen? Heb je er last
van, maar weet je niet waar en hoe je kan werken aan een oplossing? Neem dan snel contact op!!
Als je deze advertentie meeneemt, dan krijg je 10% korting op een sessie.
06 - 52 46 15 08 - normaalvitaal@gmail.com

(advertentie)

Verkeerscommissie
De verkeerscommissie is het afgelopen jaar niet bij elkaar geweest.
Uit onze enquête kwam naar voren dat er op de Alfred Nobellaan, ondanks de verkeersdrempels, toch
nog hard gereden wordt ter hoogte van de Aldi. De verkeerscommissie gaat bij de gemeente een
snelheidsmeter aanvragen met een smiley display. We zullen de resultaten van deze metingen met u
delen.
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Bericht van de speeltuincommissie Marie Curieweg
Beste buren, sinds een aantal maanden zijn een vijftal moeders actief om de speeltuin aan de Marie
Curieweg op te gaan knappen. Wij hebben gesprekken gehad met de gemeente, hebben geld
ingezameld en wij hebben in een eerste plan beschreven over hoe de speeltuin eruit zou kunnen
komen te zien. Uiteraard gaan wij de (direct) omwonenden nog informeren voordat dit plan definitief
wordt! In de week van 5 maart gaan wij collecteren voor Jantje Beton. De helft van de opbrengst van
deze collecte zal worden gebruikt voor onze ‘nieuwe’ speeltuin! Mogelijk dat we nog meer aan
fundraising moeten doen om onze plannen te realiseren. Al het geld is welkom, dus mocht u of uw
bedrijf een bijdrage willen leveren kunt u contact met ons opnemen via de mail
speeltuinmariecurie@gmail.com of via het secretariaat van de Belangenvereniging. Afgelopen week
hebben wij ook afstemming gezocht met de nieuwe groencommissie. De buren in deze commissie
zijn plannen aan het maken om het groen rond de speeltuin/het pleintje aan de Marie Curieweg aan
te pakken. De beplanting en inrichting is sinds de bouw van de wijk, begin jaren 70, niet meer
aangepakt. De ideeën en plannen blijken prima op elkaar aan te sluiten.
De speeltuincommissie Marie Curieweg.

Ophalen contributie jaarlijks in maart
De contributie van 2017 is door omstandigheden later opgehaald dan u gewend bent. Wij willen dit
in de toekomst voorkomen en gaan daarom jaarlijks in maart de contributie ophalen. Dit zullen we
zowel op de website als in de INFO vermelden. Het zou fijn zijn wanneer u het gepast heeft
klaarliggen.

Even voorstellen .. bedrijven in de wijk
Ik ben Thea de Velde Harsenhorst en ik woon met mijn man en drie dochters op
de Francois Mauriacweg 28. Na vele jaren als verpleegkundige te hebben gewerkt
werd het voor mij tijd om een andere weg in te slaan. In 2017 heb ik mijn
opleiding afgerond en ben ik mijn eigen bedrijf gestart. Ik heb een passie voor
kleding, persoonlijk contact met mensen en dit komt prachtig samen in mijn werk
als kledingstyliste , kleurstyliste en imagostyliste.
Bij Stralend Jezelf kun je terecht voor:
•

•
•
•

•

een kleuranalyse, aan de hand van jouw unieke huid-, haar-, en oogkleur ontdekken we jouw
42 mooiste kleuren. Deze ontvang je in een persoonlijk kleurenpalet. En je leert in 10
stappen je mooiste dag make-up aan te brengen.
een stijladvies, we kijken samen naar je gezichtsvorm, kledingstijl en jouw figuur. Ik geef je
advies voor jouw mooiste kapsel, bril, kleding en accessoires.
een garderobecheck, samen gaan we kritisch je kledingkast door, maken nieuwe combinaties
en maken een shoppinglist wat nog ontbreekt.
workshops over kleur, kleding en imago. Leuk en inspirerend voor een vrijgezellenfeest,
teamuitje, meidenavond of vrouwenochtend. Combinatie met high tea of diner is mogelijk.
Neem vrijblijvend contact met mij op voor de mogelijkheden.
imago-advies: Het doel van een imago-advies van Stralend Jezelf is dat je weet wat jouw
unieke kwaliteiten zijn en deze ook uitstraalt en inzet voor een effectieve communicatie. Een
krachtige en persoonlijke presentatie van jezelf!
Voor meer informatie www.stralendjezelf.nl
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Oproep
Bent u ZZP’er en wilt zichzelf voorstellen aan de wijk? Schrijf een kort stukje (ongeveer 150 woorden)
voorzien van logo of foto naar secretariaat.weltevreden@gmail.com en wij geven het een plekje in
een volgende INFO.

Omgevingsvisie Kern De Bilt
Op 30 maart 2018 komt er een motie over het HF Witte gebied, de woningbouw op het terrein en de
mogelijke renovatie van het H.F. Witte centrum. De inspraakrondes aangaande het plan voor sociale
woningbouw en de aansluiting op de rotonde nabij het H.F. Witte centrum volgen nog. Wij volgen dit
nauwlettend.

Verzoek: niet fietsen in de brandgangen
Op verzoek doen we een oproep om niet te fietsen in de brandgangen en op de stoep. Dit kan nare
situaties voorkomen! Spreek elkaar hier eventueel op aan als de situatie zich voordoet.

Agenda
maart 2018

ophalen contributie 2018

5 t/m 10 maart 2018

Collecte week Jantje Beton

24 maart 2018

Wijkschoonmaakdag vanaf 10 uur in de speeltuinen.

31 maart 2018

Paaseieren zoeken in de speeltuinen

Reageren op een nieuwsbericht? Geef uw reactie op Facebook of het forum op de website.
Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen ? Stuur een email naar:
secretariaat.weltevreden@gmail.com
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