
 
Van de voorzitter 

Beste buurtbewoners 
 
Regelmatig stellen wij ons binnen het bestuur de vraag: “Wat verwacht u 
van ons?” 
 
Op evenementen als het wijkfeest, de veiligheidsavond(en) en de 
WhatsApp-groepen krijgen we gelukkig veel respons. Maar sluit dit ook 
aan bij uw verwachting? Leeft er een onderwerp waarvoor u aandacht wil 
vragen, omdat dit raakt aan de doelstelling van de stichting? 
Uiteraard spreken we mensen uit de wijk, maar lang niet iedereen 
persoonlijk.  Langs deze weg willen we u dan ook uitnodigen om uw 
reactie te geven op deze vraag. Dat mag via het mailadres 
stgroenvalckenbosch@gmail.com. 
 
Ik wens u veel leesplezier met deze “hernieuwde” nieuwbrief. Een fris en 
uitnodigend formaat, waarmee we u weer meenemen in de laatste 
ontwikkelingen en aanstaande evenementen. 
 
Peter Nugteren  
Voorzitter Stichting Groen Valckenbosch 
 

Sint-Maarten SGV-bijeenkomst in de Dieptetuin  

De herfst is overal zichtbaar, de bladeren vallen al in grote getalen. Bijna is 
het weer Sint-Maarten, ook in Valckenbosch.  

Zet op 11 november a.s. een kaars voor uw raam en kinderen komen bij u 
langs, zingen voor u in ruil voor een kleine traktatie! En net als voorgaande 
jaren staat vanaf 18.30 uur bij ‘De Kate’ in de Dieptetuin in Valckenbosch 
een tafel met lekkers klaar voor de kinderen, ouders, opa’s en oma’s, 
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tantes en ooms, kortom iedereen die van gezelligheid houdt. Boven een 
vuurtje kunnen marshmallows geroosterd worden. En onder het genot van 
warme chocolademelk of een glühwijntje (zonder of met alcohol) gezellig 
na- en bijpraten, elkaars opgehaalde snoepjes bewonderen, de 
lampionnentocht nabespreken. Vooral ook uw buurtbewoners weer 
ongedwongen ontmoeten. 

Stichting Groen Valckenbosch heet u van harte welkom op 11 november 

vanaf 18.30 uur in De Dieptetuin en biedt u deze traktatie graag aan.  

 

WhatsApp alert groepen leven 

De twee WhatsApp alert groepen in onze wijk staan nog altijd in grote 
belangstelling. Dat merken Sietske en Hans, de beheerders (en SGV-
bestuursleden), aan de voortdurend binnendruppelende deelnemers. We 
zien dat buurtbewoners elkaar wijzen op de groepen en hun buren vragen 
mee te doen. Dat is goed, voor onze wijk en de wijkveiligheid! Dank 
daarvoor!  

Bij deelname is het gewenst dat iedereen de spelregels kent, dit om te 
voorkomen dat deelnemers afhaken door te veel appjes:  

1. Degene die een verdachte situatie ziet,belt éérst de politie via 112;  
2. En zet vervolgens in de WhatsApp groep het bericht dat 112 al is 

gebeld;  
3. En meld in de app wat er gebeurt, waarna iedereen oplet; 
4. Iedereen die iets ziet, zet dit weer in de app: vluchtroute, 

looproute, signalement enz.; 
5. En belt 112, en zet vervolgens dat 112 is gebeld weer in de app 

(4 en 5 kunnen ook omgekeerd worden bij spoed). 



 
 

We gebruiken hiervoor de SAAR-methode: 
- Signaleer; 
- Alarmeer via 112; 
- App om je waarneming bekend te maken aan de anderen in de groep; 
- Reageer, door voor het raam te gaan staan, of naar buiten te gaan, of 
zelfs contact te maken met de verdachte persoon/personen. 

Máár alleen als dit veilig kan! 

 

Ook U kunt meedoen! Heeft u ook belangstelling om onze wijk met elkaar 
veiliger te maken? Aanmelden voor de alert groepen kan via ons 
emailadres  stgroenvalckenbosch@gmail.com o.v.v. naam, leeftijd, 
huisadres en mailadres én natuurlijk uw (WhatsApp)mobielnummer.  

Een schone en leefbare omgeving voor mens & dier 
 
Mede door klachten uit onze wijk is eind vorig jaar, in opdracht van de 
gemeente Zeist, onderzoek gedaan naar de omvang van hondenpoep 
problematiek in de wijken Valckenbosch en Het Centrum.  
 
Uit het onderzoek bleek voor onze wijk het volgende. Naast metingen en 
observaties van gedrag is er ook onder 40 bewoners een enquête 
gehouden. Uitkomst van deze enquête is dat 65% van de mensen enige 
overlast ondervinden. Dit richt zich met name op de aanwezigheid van 
hondenpoep op het Oude Spoorweg tracé en het Waterwinpark. 
Gelukkig bleek dat de meeste hondeneigenaren de uitwerpselen netjes 
opruimen en achterlaten in een van de 11 afvalbakken in de wijk die 
daarvoor staan.  
Wat niet elke eigenaar weet, is dat de poepzakjes ook gratis verkrijgbaar 
zijn bij de gemeente.  
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We kunnen samen de wijk schoonhouden door de zakjes te gebruiken en 
in de afvalbakken te deponeren. En uiteraard kunnen we elkaar erop 
aanspreken, als het een keer wordt vergeten. Als u overlast ervaart dan 
kunt u eventuele klachten over hondenpoep ook melden bij de gemeente. 
Uit het onderzoek bleek dat slechts 10% van de geënquêteerden dit eens 
heeft gedaan. 
 
Op basis van de uitkomsten van de enquête heeft de gemeente ervoor 
gekozen de eerste prioriteit te leggen bij Het Centrum en hier de 
aanbevelingen uit te voeren en maatregelen te gaan inzetten. 
Mocht u als bewoner willen meedenken en vorm geven aan maatregelen 
in onze wijk rondom dit thema, dan horen we dit graag van u.  
Graag een mailtje naar stgroenvalckenbosch@gmail.com . Dan zullen we 
contact met u opnemen. 
  
SGV is versterkt met een nieuw bestuurslid 

Mijn naam is Leonie Fraterman (38 jaar) en inmiddels woon ik alweer bijna 
6 jaar op de Berkenlaan in de wijk Valckenbosch. Ik ben getrouwd en heb 
twee kinderen van 4 en 6 jaar. Ik werk als kinderpsycholoog en remedial 
teacher in mijn eigen praktijk (aan de Berkenlaan) én op de Zeister Vrije 
School. Ik vind het leuk om bezig te zijn voor de wijk en organiseer ook in 
de straat graag leuke activiteiten. Ik heb me net aangesloten bij SGV en 
hoop wat voor de buurtbewoners te kunnen betekenen.  
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