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NIEUWSBRIEF VOOR LEDEN

Adoptie afvalbakken
In januari bracht onze
gemeente het nieuws naar
buiten dat ongeveer de helft
van alle openbare afvalbakken
zal worden verwijderd. Zie
hiervoor de publicatie op de
website van De Bilt.
In onze wijk leidt deze
besparingsmaatregel tot discussie. De gemeente wil namelijk de
andere helft van de 455 afvalbakken door de omwonenden laten
“adopteren”. Dat betekent dat het legen van de afvalbakken en
het netjes houden van de omgeving de verantwoordelijkheid
wordt van degenen die zo’n afvalbak “adopterten “.
Er zijn veel verschillende inzichten in onze wijk over de kans van
slagen van dit project en over de besteding van de door ons te
betalen afvalstoffenheffing. Er is op onze website een discussie
gestart op het forum. Het bestuur van de Belangenvereniging
nodigt u van harte uit om een bijdrage te leveren aan deze
forumdiscussie. Afvalbakken met een “adoptiesticker” worden
vanaf maart a.s. verwijderd, indien niet één van de
omwonenden zich voor adoptie heeft aangemeld!

Contributie Belangenvereniging
E-mail:

secretariaat.weltevreden@gmail.com

Website:

www.belangenverenigingweltevreden.nl

Penningmeester Ricus Peetoom heeft inmiddels bij de
contactpersonen in onze wijk de enveloppen met kwitanties
bezorgd. Ook dit jaar is de bijdrage per lid € 12,00. Leden die in
hun achterom verlichting van de Belangenvereniging hebben
aangesloten krijgen een reductie van € 10,00 per jaar.
In de komende dagen en weken kunt u uw eigen contactpersoon
aan de deur verwachten voor het collecteren van de contributie.
Legt u het verschuldigde bedrag gepast klaar?
Heeft u vragen aan of over onze belangenvereniging? Deze kunt
u met uw contactpersoon bespreken, óf in een e-mail aan het
secretariaat versturen.

