
Potters bezoekt ‘t Mereltje
Burgemeester brengt werkbezoek aan kinderopvang op Planetenbaan
Onlangs bracht burge-
meester Sjoerd Potters 
een werkbezoek aan Kin-
deropvang ’t Mereltje. Hij 
werd ontvangen op de lo-
catie Planetenbaan door 
Jacqueline Teunissen di-
recteur/eigenaar.

De burgemeester was zeer 
geïnteresseerd in het wel en 
wee van de organisatie van 
’t  Mereltje. Maar ook in de 
andere onderneming van 
Jacqueline, Bubbles & Bles-
sings met Bed & Breakfast. 
Ook was hij geïnteresseerd 
in de ontwikkelingen op de 
Julianalaan, in de bouw van 
de nieuwe kinderopvang en 
de ideeën voor een eventu-
eel zorghotel.
De kinderen vonden het 
leuk en toch wel een beet-
je spannend dat de burge-
meester bij hen op bezoek 
kwam. In elke groep werd 
eerst een liedje gezongen 
ter verwelkoming van de 
burgervader. Sjoerd Potters 
legde vervolgens aan de 
kinderen uit wat de burge-
meester zoal doet. Ook dat 
hij verantwoordelijk is voor 
de veiligheid van de men-
sen en daardoor ook verant-
woordelijk is voor de brand-
weer en de politie.
Het was een plezierig be-
zoek, waar bij burgemees-
ter Sjoerd Potters zijn waar-
dering uitsprak over de 
professionele aanpak van ’t 
Mereltje.

Jacqueline Teunissen leidt de burgemeester rond, die deze middag was vergezeld door 
Rudo Verhoef beleidsmedewerker van de gemeente De Bilt                           foto Hans Lebbe

Beter De Bilt is een echte vereniging 
met een formele ANBI-status. Stel 
uw vraag, steun ons of meld u aan 
als lid op info@beterdebilt.nl

Bezoek onze website op
www.beterdebilt.nl

 

 

 

 

 

 

 

Connie: “Gezonde 
welvaart? Zorgen voor 
elkaar én voor de bijen.”

René: Elk goed idee 
verdient aandacht.”

Ebbe: “Beter De Bilt 
bindt burgers. Samen 
staan we sterk. Daar ga 
ik voor!”

Waar gaan we de komende jaren voor?
Voor de komende jaren staan de volgende 10 speerpunten 
centraal:

1.	 Burgerparticipatie:	ieder	goed	idee	verdient	aandacht!

2.	 Gezonde	welvaart	op	een	leefbare	aarde.

3.	 Biodiversiteit	is	een	levensvoorwaarde.

4.	 De	zes	kernen	behouden	hun	eigen	gezicht.

5.	 Huisvesting	voor	sociale	huur,	starters	en	jonge	
gezinnen.

6.	 Goede	ouderenzorg	topprioriteit,	en	zo	lang	mogelijk	
thuis.

7.	 Compacte	en	levendige	winkelcentra	zonder	leegstand.

8.	 Onderhoud	groen	in	binnen-	en	buitengebied.

9.	 Veiligheid	én	handhaving,	twee	kanten	van	één	
medaille.

10.	 Verkeer	goed	regelen:	voorrang	voor	fietsers	en	
openbaar vervoer.


