Verslag activiteiten Wijkvereniging NO-De Bilt
Over het jaar 2021
Deze notitie is bestemd voor de leden van Wijkvereniging Noord-Oost De Bilt. In deze notitie legt het
bestuur verantwoording af over de activiteiten die in 2021 zijn ondernomen om de doelstellingen
van de wijkvereniging te realiseren.
Wijkvereniging Noord-Oost De Bilt is opgericht op 24 maart 2021. De doelstellingen zijn:
•
•
•

Het versterken van de verbondenheid tussen bewoners (sociale cohesie).
Het verbeteren van het woon- en leefklimaat in de wijk.
Het behartigen van gemeenschappelijke belangen van wijkbewoners bij gemeente, bedrijven
en anderen.

Hiervoor is een reeks van activiteiten en acties in gang gezet. Alhoewel er veel is gerealiseerd in de
maanden dat de vereniging actief is, zijn ook een aantal activiteiten en acties niet van de grond
gekomen. Hiervoor zijn een aantal oorzaken. In het activiteitenoverzicht is dit – waar relevant –
aangegeven.

Burendag

Verslag activiteiten 2021 Pagina 1 van 6

Wat hebben wij gedaan, wat levert dat op en wat merken de leden daarvan?
Versterken onderlinge
verbondenheid
Activiteiten voor leden. Doel:
versterken sociale samenhang door
laagdrempelige ontmoetingen te
organiseren
Met hulp van buurtgenoten:
Christine Oei, Edith de Weger,
Veroniek Clerkx, Nienke
Miltenburg, Peggy van den Berg,
Leny Hoogteijling, Mara Koorn,
Miek van der Horst, Judith
Boezewinkel, Daphne Blankenstijn

Contacten met Rinnebeek en
Rietakker. Doel: samen optrekken
op relevante momenten
Met hulp van Daphne Blankenstijn,
Judith Boezewinkel
Contacten met Service Flat De
Akker. Doel: bewoners SF de Akker
informeren en betrekken bij
activiteiten

Wat hebben we gedaan?/Wat is er gerealiseerd?
1) Februari: Een rozengroet van de ene voor de andere
buurtgenoot. Uitgereikt aan circa 40 buurtgenoten.
2) Juni: verhalenwandeling met vertellers door de wijk met
nazit met hapjes en drankjes op het schoolplein van de
Rietakkerschool. Aantal deelnemers: circa 50. Extra: puzzel
en bomenroute voor deelnemers, bezoek aan de
Thorbecketuin. GHC De Bilt, Esther Kollmann heeft flyers
geprint, Dick Berends van online museum De Bilt was
rondleider.
3) September: burendag met volwassenen en kinderspeurtocht
in samenwerking met het Oranje Fonds. Aantal deelnemers
circa 120. Extra: Bloemenzaadbollen voor alle deelnemers,
popcornmachine, springkussen. Drankjes na afloop op het
speelveld Henrica van Erpweg. Aandacht voor bewoners
Rinnebeek. GHC De Bilt heeft de flyers geprint en materiaal
en elektra ter beschikking gesteld.
4) December: MidWinterDagDroom: De geplande ontmoeting is
geannuleerd vanwege de coronamaatregelen. Daarom is
gekozen om de leden een coronaproef alternatief te bieden:
het MidWinterDagDromenBoek (PDF per email).
5) December: kerstwens voor alle leden bezorgd door bestuur
1) Juni: Rietakker stelt schoolplein ter beschikking voor nazit
Verhalenwandeling
2) December: kinderen Rietakker maken kerstkaarten voor
bewoners Rinnebeek, de mensen in de dagopvang (en
andere verzorgingshuizen).

1) Kennismakingsgesprek met voorzitter Serviceflat en leden
van de bewonerscommissie
2) Artikel in nieuwsbrief bewoners SF Akker
3) Informatie op het prikbord in de hal

Buurtberichten. Doel: leden
informeren over relevante zaken
en leuke dingen. Wordt verstuurd
aan leden en stakeholders

In 2021 zijn vijf edities verschenen: 19 april, 29 mei, 1 augustus, 7
september, 16 oktober, 28 november.

Veiligheidsapp. Doel: elkaar
waarschuwen en informeren als
zich een onveilige situatie
voordoet.

Wordt sporadisch ingezet, uitsluitend als zich een onveilige situatie
voordoet.

Met hulp van Mara Koorn
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Mailberichten voor leden. Doel:
leden snel informeren over
relevante zaken die niet kunnen
wachten op een buurtbericht of er
niet in passen
Website. Doel: het verstrekken van
algemene informatie over de
vereniging aan leden en anderen

Dit betreft voornamelijk berichten van de gemeente die voor alle
wijkbewoners relevant zijn.

1)
2)
3)
4)

Voor de website: inhoud, opzet en indeling bepaald
Technisch bouwen: externe websitebouwer
Kosten: gedragen door de gemeente
Bijhouden: door Jan-Bart van Aalst en Edith de Weger.

www.noordoostdebilt.nl
Met hulp van Jan-Bart van Aalst en
Edith de Weger
Facebook. Doel: verstrekken kort
nieuws

1) Voor de pagina: inhoud, en indeling bepaald
2) Realiseren en bijhouden: door Edith de Weger

Met hulp van Edith de Weger

Verhalenwandeling nazit

Verhalenwandeling Thorbecketuin

Verhalenwandeling start

Verslag activiteiten 2021 Pagina 3 van 6

Verbeteren woon- en
leefklimaat in de wijk
Overleg met de gebiedsmakelaar.
Doel: concreet verbeteren
leefomgeving en oplossen
problemen.
Met hulp van Marja Koppel, Hetty
van Leeuwen

Wat hebben we gedaan?
1) Elke zes weken overleggen bestuur en gemeente. Ook is er
een schouw geweest met gemeente en wijkbewoners. Op
basis hiervan zijn concrete afspraken gemaakt en
toezeggingen gedaan door de gemeente.
2) Onderwerpen van gesprek: vuilnisproblematiek,
verkeersoverlast en andere vormen van overlast,
verkeerscirculatieplan, parkeervraagstuk, speelplekken,
participatieprojecten, mobiliteitsagenda,
omgeving(vergunningen), Ambachtstraat, deelauto’s en
kwaliteit van groenonderhoud.
3) Afspraken over oplossen vuilnisproblematiek, zoals plaatsen
van stickers, meer handhaving en het communicatieplan zijn
tot nu toe beperkt opgepakt door de gemeente.
4) Herinrichting Ambachtstraat: als werkzaamheden MSD
gereed zijn wil gemeente opnieuw inrichten. Ontwerpproces
zou in 2021 starten. Dit is niet gebeurd. Belangrijk zijn onder
andere verkeersveiligheid en groen.
5) Het verkeerscirculatieplan wordt in 2022 verder uitgevoerd.

Participatie in diverse
gemeentelijke projecten

1) Dorpendialoog: Wijkvereniging denkt met gemeente mee
over inbreng belangen in traject Omgevingsvisie. Er wordt
tevens nagedacht over opstellen wijkagenda met belangrijke
onderwerpen.
2) Woonvisie: wijkvereniging heeft een woonvisie ingediend. Dit
is een bouwsteen voor Omgevingsvisie.
3) Omgevingsvisie: wijkvereniging heeft in 2021 inbreng
geleverd in trajecten voor de Omgevingsvisie.

Overleg met SSW

1) Kennismakingsgesprek gevoerd
2) Indien relevant overleg over overlast, afval en groen

Thorbecketuin

Bloementuinen Akker
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Behartigen belangen
wijkbewoners

Wat hebben we gedaan?

MSD. Doel: het realiseren van goed
nabuurschap en het voorkomen
van overlast

1) Wijkvereniging en MSD overleggen elke zes weken over
vrachtverkeer, voortgang bouw, parkeerprobleem. Resultaat:
kleinere vrachtwagens, bouwproblemen adequaat
opgepakt/opgelost, parkeren bij kerk, moskeeterrein
aangekocht voor parkeren personeel.
2) MSD overlegt rechtstreeks met buurtgenoten over overlast
en groenvoorzieningen en informeert ons. Resultaat:
afspraken over herplanten en beplanten. Buren hebben een
stem.
3) MSD, wijkvereniging en gemeente overleggen over
groenverbetering Ambachtstraat. Resultaat volgt in 2022.

Albert Heijn en de
Groentekoopman. Doel: sterke
vermindering grote vrachtverkeer.

1) De overlast van vrachtwagens in de wijk wordt voor een
groot deel mede veroorzaakt door Albert Heijn en de
Groentekoopman.
2) Wijkvereniging heeft contact opgenomen met beide.
Groentekoopman weigert gesprek, met Albert Heijn heeft
eerste gesprek voorjaar 2022 plaats. Daar is eveneens de
gemeente bij betrokken.

Gezondheidscentrum. Doel: het
aangaan en onderhouden van een
goede relatie

1) Kennismakingsgesprek met directie GHC.
2) GHC stelt indien nodig printer en ander materiaal ter
beschikking. Heeft flyers voor werving leden geprint, flyers
voor de Burendag en materialen en stroom geleverd voor
Burendag.

MENS. Doel: het aangaan en
onderhouden van een goede
relatie

1) Kennismakingsgesprek met MENS.
2) MENS stelt, indien nodig zaalruimte en sportmogelijkheden
ter beschikking

AKKER16. Doel: het aangaan en
onderhouden van een goede
relatie

1) Kennismakingsgesprek

Megatransport MSD
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Organisatie van het werk

Wat hebben we gedaan?

Bestuursvergaderingen. Doel:
bijdragen aan een levensvatbare,
levendige vereniging

1) Vastgesteld wat we willen realiseren, waarom we dat willen
en hoe we dat willen. Dit is vastgelegd in een beleids- en
activiteitenplan.

Werven leden. Doel: het realiseren
van een robuuste vereniging met
realisatie- en zeggingskracht

1) De wijkvereniging telde eind december 91 huishoudens die
lid zijn.
2) Voordat de vereniging werd opgericht zijn de buurtgenoten
die zich gemeld hadden vanwege MSD geconsulteerd over
nut en noodzaak. Iedereen is lis geworden.
3) Daarnaast zijn mensen actief uitgenodigd tijdens toevallige
ontmoetingen op straat en tijdens de Verhalenwandeling en
Burendag.
4) Leden hebben nieuwe leden aangedragen
5) En doorgestuurde Buurtberichten hebben leden opgeleverd.
Het streven is in 2022 uit te breiden tot 150 – 175 huishoudens

Ledenadministratie en financiën.
Doel: transparante financiële
organisatie volgens regels
privacywetgeving
Met hulp van Jan-Bart van Aalst en
Peggy van Schaik (kascommissie)

1) De ledenadministratie wordt door één bestuurslid
bijgehouden. Adresgegevens worden niet gedeeld of elders
opgeslagen in verband met de privacy.
2) Financieel wordt jaarlijks verantwoording afgelegd aan de
leden en de gemeente de Bilt die subsidie verstrekt.
3) Instellen kascommissie. Hiervoor zijn Jan-Bart van Aalst en
Peggy van den Berg gevraagd.

Contacten met andere
wijkverenigingen. Doel: elkaar over
en weer informeren en inspireren

1) Kennismakingsgesprekken gevoerd met de wijkverenigingen
Centrum2 en Weltevreden
2) Alle andere wijkverenigingen schriftelijk geïnformeerd
3) Centrum2 en Weltevreden ontvangen tevens de nieuwsbrief.

Organiseren Algemene Leden
Vergadering. Doel: afstemmen
beleid en strategie met de leden en
afleggen verantwoording

1) Financiële verantwoording: stukken opgesteld en laten
controleren door kascommissie: Peggy van den Berg en JanBart van Aalst
2) Jaarverslag activiteiten: verslaglegging op hoofdlijnen
3) Communicatie: mail, website, Vierklank
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