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INFOmail …
…verschijnt onregelmatig en
wordt verspreid onder de leden
die hun e-mailadres aan de
belangenvereniging
bekendmaakten.

E-MAIL NIEUWSBRIEF VOOR LEDEN

Februari: ophalen van de contributie!
De wijkcontactpersoon in uw straat (weg, laan) komt deze maand weer de
contributie van uw lidmaatschap ophalen, € 12,- voor heel 2014. Dit bedrag is
in 2005 vastgesteld en sindsdien niet meer verhoogd.
Legt u het bedragje alvast klaar? De contactpersoon overhandigt u direct een
handige jubileum-attentie, waar u het gehele jaar plezier van kunt hebben.

Handige links op onze website
Onderwerpen:
Contributie,
Handige links,
Energiebespaarfonds,
Verkeerscirculatieplan.

Op onze website vindt u de bijgewerkte links naar
1. de actuele dienstregeling van Q-Buzz lijn 77, vanaf onze wijkhaltes bij de
Alfred Nobellaan op de Blauwkapelsweg, richting Utrecht en Bilthoven;
2. de afvalkalender 2014 voor gemeente De Bilt.
Met dank aan onze webmaster!
Vanaf de home page kiest u in de menubalk voor > De wijk > Voorzieningen.
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Wilt u géén e-mail meer
ontvangen van de
belangenvereniging?
Met deze link meldt u zich af bij
het secretariaat.

Het Nationaal Energiebespaarfonds …
…is twee weken geleden van start
gegaan!
Gepubliceerd op: 9 december 2013
Bron: www.svn.nl
Denkt u eraan om binnenkort uw huis
van onder tot boven te isoleren of om
super isolerend dubbel glas te
plaatsen? Maar heeft u het geld daarvoor niet direct in de portemonnee
of op de bank? Dan kunt u vanaf begin 2014 bij het Nationaal
Energiebespaarfonds terecht. Het is een lening die door
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) verstrekt gaat worden aan
eigenaar-bewoners voor de financiering van energiebesparende
maatregelen aan hun woning.

Uitgegeven door Secretariaat
Belangenvereniging
Weltevreden
Ger Krom
tel. 030 245 1909

Welke energiebesparende maatregelen?
De maatregelen waarvoor de leningen kunnen worden benut zijn: dak-, gevelen vloerisolatie, hoog rendement (HR++) beglazing, energiezuinige kozijnen,
deuren en gevelpanelen, warmtepompen, zonneboilers, zonnepanelen (voor
een maximum percentage van het totale leningsbedrag), installaties voor
warmteterugwinning, gelijkstroompompen, gelijkstroomventilatoren, vraag
gestuurde ventilatie, HR-e ketels, (micro) warmtekrachtkoppelingen en hoog
rendementsketels. Ook de kosten van maatwerkadvies voor energiebesparing
kunnen in de lening worden meegenomen.

E-mail:

Kenmerken van de energiebespaarlening zijn:

Wijzig uw e-mailadres met deze link.

secretariaat.weltevreden@gmail.com

De Energiebespaarlening zal alleen beschikbaar zijn bij bestaande bouw

Website:

Het wordt een annuïtaire lening van minimaal € 2.500,- en maximaal
€25.000,-

www.belangenverenigingweltevreden.nl

De looptijd wordt 7 of 10 jaar, afhankelijk van de hoogte van de lening.
De rente staat vast gedurende de looptijd van de lening en is
afhankelijk van de renteschommelingen in de markt. Op basis van het
huidig rentepeil zal de rente naar verwachting tussen de 3 en 3,5%

bedragen.
Het fonds krijgt een omvang van € 300 miljoen waarvan het Rijk € 75 miljoen
bijdraagt. De Rabobank en ASN Bank treden op als co financiers en brengen de
resterende € 225 miljoen in. Het fonds gaat begin 2014 van start. De
ontwikkeling van het fonds bevindt zich nu in de laatste fase van
voorbereiding. De trajecten met de Europese Commissie en de Tweede Kamer
zijn inmiddels afgerond. De belangrijkste stappen die nog nodig zijn, zijn het
verkrijgen van toestemming van de Autoriteit Financiële Markten voor het
verstrekken van krediet door de stichting Nationaal Energiebespaarfonds en
het regelen van praktische en juridische zaken.
Meer informatie
Volg de actualiteit over Nationaal Energiebesparingsfonds:http://www.svn.nl
of kijk op de stite van het pas gestarte fonds: www.ikinvesteerslim.nl.
Meer informatie over energie besparen in uw huis:
http://www.milieucentraal.nl/thema's/thema-1/energie-besparen/isoleren-enbesparen/

Verkeerscirculatieplan (VCP)
**vers van de pers**
De inloopavond die de gemeente aankondigde voor januari is nu vastgesteld op
donderdag 20 februari van 19.00 tot 22.00 uur in het HF Wittecentrum.
Dit is de laatste kans voor de bewoners om te reageren op de plannen van de
gemeente. Aan de hand van de reacties overwegen B&W of het VCP nog op
onderdelen wordt bijgesteld.
Daarna ligt het besluit zes weken ter inzage, waarbij iedereen nog commentaar
kan leveren. De commentaren worden meegenomen in de nota die samen met
het definitieve VCP door het college wordt vastgesteld.
Naar verluidt zijn er al meerdere bezwaren tegen de voorliggende opties van
het VCP aangevoerd, waardoor de klankbordgroep tussentijds weer bij elkaar is
geroepen. Het resultaat van onze eigen enquête onder de leden heeft vijftien
reacties opgeleverd, die door onze verkeerscommissie zijn meegenomen naar
de klankbordgroep. U kunt de uitslag van onze opiniepeiling bekijken op de
website, of door op deze link te klikken.
Bezoek allen de inloopavond op 20 februari!

