
 
Bilthoven, maart 2018   

35e Algemene Ledenvergadering 
in de Tuinzaal van Huize Het Oosten, Rubenslaan 1  te Bilthoven 

op woensdag 18 april 2018 vanaf 19.30 uur 
Ontvangst voor leden vanaf 19.15 uur, niet-leden vanaf 20.30 uur 

 
AGENDA 
 

19.30 Officiële deel: Algemene Ledenvergadering  

 1. Opening en mededelingen door de voorzitter 

 2. Verslag 34e Algemene Vergadering van 8 juni 2017 (bijgevoegd) 

 3. Jaarverslag 2017 (bijgevoegd)  

4.  Financiële aangelegenheden 

 Jaarrekening 2017 (bijgevoegd) 

 Verslag van de kascommissie 

 Décharge bestuur 

 Begroting 2018 (bijgevoegd) 

 Contributie 2019. Voorstel handhaven op € 10,-- 

 Benoeming kascommissie voor het jaar 2018  

 

 5. Samenstelling bestuur 

  Herbenoeming: de heer Ralph Jacobs (secretaris) 

 
 6. Beleidsplan 2018-2022 
 

7. Actuele thema’s in de wijk 

 Introductie gebiedsmakelaar, het contactpunt tussen wijk en gemeente 

 Jan Steenlaan, stand van zaken veilig fietsverkeer 

 AED in Bilthoven-Noord 

 Stichting Oude Biltsche Meertje, onderhoud geluidswal 

 Ontwikkeling terrein voormalige Theresiaschool  

 Straatverlichting 

 Corridorstudie Noord, kruispunt Bilderdijklaan-Soestdijkseweg  
 U kunt tot 15 april ook zelf onderwerpen bij het bestuur indienen. 

  

 8.  Rondvraag en sluiting officiële deel 

 

20.30  PAUZE, binnenkomst niet-leden 
 
20.45 THEMA DUURZAAMHEID 

  Zie toelichting 
 
Graag nodigt het bestuur u na afloop van het programma uit voor een drankje. 
 
22.30 Einde bijeenkomst 
 
Met vriendelijke groet,  
namens het bestuur, 
T.C.M. Jager     R.P. Jacobs 
Voorzitter       Secretaris  

 

Postbus 467     www.bilthovennoord.nl 
3720 AL  Bilthoven     email: info@bilthovennoord.nl 
    



 

 

 

Bewonersvereniging Bilthoven-Noord 

 

 

Themagedeelte Algemene Ledenvergadering Bewonersvereniging Bilthoven-Noord 

Woensdag 18 april 2018, 20.30u 

Huize het Oosten - Tuinzaal 

 
 
Duurzaamheid, maar dan concreet. Hoe pakken we het op als inwoners van Noord?  

 
In alle verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen in onze gemeente is er aardig wat plaats 

ingeruimd voor ‘duurzaamheid’. Daarin wordt vooral veel van ‘de burger’ verwacht. “We moeten van 

het gas af” of “straks doen we het allemaal met zon want die genereert meer energie in  één dag 

dan dat we in een jaar gebruiken” zijn dan zo de mantra’s die je ter invulling van het begrip 

duurzaamheid vaak om je heen hoort.  

 

Maar als je dit begrip echt serieus neemt, hoe maak je dit dan concreet voor jezelf als inwoner van 

Bilthoven-Noord? We gaan daarover in gesprek in het themagedeelte van de Algemene 

Ledenvergadering van BBN op woensdag 18 april a.s. Ook niet-leden van BBN zijn van harte 

welkom. 

 

Overeenkomstig de routekaart die de gemeente De Bilt heeft laten maken bestaat het 

energiegebruik in onze gemeente voor 50% uit dat voor huishoudens. Als je zelf wat wilt doen, is het 

verbeteren van de energieprestatie van je woning dus een logisch aangrijppunt. Onze wijkgenoot 

Joost Wentink, ter zake deskundig, zal daarover vanuit zijn professionele ervaringen een korte 

inleiding verzorgen. Daarna gaan we met elkaar in gesprek over de vragen die er leven en welke 

antwoorden we daar met elkaar op kunnen geven.  

Hoe we elkaar kunnen helpen om de acties te nemen die we misschien al lang willen maar waar we 

door onzekerheid, kosten of tijdgebrek niet aan toekomen. Wat voor maatregelen zijn er goed voor 

de portemonnee en tegelijkertijd voor het comfort? Zijn er financieringsfaciliteiten? En waar denk je 

aan als je wat meer wilt doen omdat je je zorgen maakt over ‘het milieu’. Wat verwacht je daarbij 

van de politiek of de gemeente in algemene zin? Wat moet er over worden opgenomen in het 

coalitie-akkoord van het nieuwe college van B&W? En wat is eigenlijk de bedoeling van het 

voorlopig energielabel dat de overheid elke huiseigenaar een tijd geleden toestuurde?  

 

We besluiten de avond met een concreet actievoorstel waarbij we een aantal woningen in onze wijk 

benoemen als ‘leerobject’ en besluiten hoe we het gesprek van deze avond een vervolg geven.  

 

 


