
Net na de zomervakantie vindt 
op zaterdag 13 september  op 
de Dorpsstraat in De Bilt voor 
de 3de keer de braderie met als 
thema ‘vrije tijd’ plaats. 
Naast infostands waar het pu-
bliek zich kan informeren over  
verenigingen,  organisaties en 
het aanbod van producten zullen 
er nog veel meer activiteiten op 
de Dorpsstraat zijn.
De Vrijetijdsbraderie die aansluit 

op de Marktdag rond de Dorps-
kerk en de Oldtimerdag trok de 
vorige jaren ca. 6000 bezoekers. 
Wilt u uw instelling, vereniging of 
product presenteren dan kunt u  
niet ontbreken op de Vrijetijds-
braderie.  Deelname staat open 
voor organisaties, verenigingen, 
particulieren en bedrijven.
Meer informatie vindt u op onze 
website www.marktdagdebilt.
nl  onder de link braderie. 
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Vrijetijdsbraderie De Bilt 
zoekt deelnemers

Verkeers-
examen
Donderdag 10 
april deden 
scholieren het 
theoretisch ver-
keersexamen. De 
leerlingen van de 
scholen uit De Bilt 
werden op maan-
dag 14, dinsdag 
15 en woensdag 
16 april getest 
in het praktisch 
gedeelte van het 
verkeersexamen. 
Op 14 april liet 
wethouder Dite-
wig de eerste leer-
lingen vertrekken 
vanuit de Brand-
weerkazerne aan 
de Leijenseweg te 
Bilthoven.

park Brandenburg

Eenvoud én klasse 
verenigd

Op het voormalige sportterrein achter de Anne 
Franklaan en de Oude Brandenburgerweg liggen 
26 fraaie patiobungalows. Luxe en comfortabel 
ingedeelde bungalows gelegen in een rustig, 
kleinschalig woonpark. De woonoppervlakte 
bedraagt vanaf 125 m2. Prijzen vanaf circa 
€ 349.000,- v.o.n. tot € 389.000 ,- v.o.n. >>>

Meer informatie? 
Nijland Makelaars Bilthoven

 www.nijland.nl 
030 2285858

Wonen met comfort en 
geborgenheid

BEZOEK 
DE MODEL
WONING!

VRIJDAG 25 APRIL 
15.00 - 17.00 UUR

Waar?
Kuifeendlaan 3, Bilthoven
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woneninlaluna.nl

Riant wonen in 
Bilthoven aan de 
Melkweg
• incl. complete keuken, bad-

kamer en vloerverwarming
• 1 of 2 balkons
• flexibele indeling
• privé parkeerplaats
• woonopp: 65 tot 106m2

• centrale ligging
• dichtbij winkels, markt en 

openbaar vervoer

Lauteslager Makelaars

(030) 23 15 186 
makelaars@lauteslager.nl

Ruyssenaars Makelaardij

(030) 22 82 387 
info@ruyssenaars.nl

Informatie  
en Verkoop:

Koopprijs v.a. € 189.900,- v.o.n.

Koopprijs v.a. € 164.900,- v.o.n.

AL 50% VERKOCHT IN 1 MAAND!

Rembrandtlaan 31 | 3723 BG Bilthoven
T: 030 - 228 70 85 | info@insightlegal.nl

Meer info: www.insightlegal.nl

IN SIGHT LEGAL
Advocaten

Als een eigenaar 
zich er niet in kan 
vinden, dan kan 
een besluit van de 
vergadering van de 
VvE ongedaan wor-
den gemaakt door 
het te vernietigen 
of nietig te laten 
verklaren. 

Een besluit is vernietigbaar als het in strijd 
is met de wettelijke of statutaire bepalin-
gen, die de totstandkoming van besluiten 
regelen, de redelijkheid en billijkheid, of 
het huishoudelijk reglement. Dit is onder 
meer aan de orde in geval van een onjuiste, 
onvolledige of te late oproep voor de verga-
dering, misbruik van meerderheidsmacht, 
of financiële tekorten. Het besluit is rechts-
geldig, totdat het wordt vernietigd.

Het verzoek tot vernietiging moet uiterlijk 
binnen één maand nadat verzoeker van het 
besluit heeft kennis genomen of heeft kun-
nen nemen bij de kantonrechter zijn inge-
diend. Na het verstrijken van deze termijn, 
is het besluit onherroepelijk.

Een besluit is nietig als het in strijd is met de 
wet of het splitsingsreglement. Een derge-
lijk besluit is ongeldig. De eventuele nietig-
heid van een besluit kan zonodig in een ge-
rechtelijke procedure worden vastgesteld. 
In de praktijk is het vaak lastig om vast te 
stellen of het om een nietig of vernietigbaar 
besluit gaat. Het is dan ook raadzaam hier-
over juridisch advies in te winnen. 

mr. drs. D.J. van den Bosch

Appartementsrecht – 
ongedaanmaking 

van besluiten  

Dudokkwartier 25 • Bilthoven
T 030-2620718 • M 06-54227452

Schildersbedrijf
LODEWIJKS

VCA*

“schildert met verve”
DE ERKENDE 

SCHILDER


