
NIEUWS VAN TRADERS 

Beste Leden, 
 
Allereerst willen wij als bestuur van de Nederlandse Vereniging in Wenen u een mooi, fijn en gezond 2017 wensen. 
De vereniging kan terugblikken op een mooi 2016. Voorbeelden van activiteiten die met en door de vereniging ge-
organiseerd zijn, zijn de gezellige barbecues op het Donau eiland, het gezamenlijk toeschouwen van de voetbal-
wedstrijd Oostenrijk - Nederland, de wijnwandeling door het Weense wijngebied en een rondleiding door de kelders 
van Schlumberger, om er een paar te noemen. 
  
Natuurlijk springt de Sinterklaasviering er uit. Altijd al een succesnummer, maar dit jaar was het de overtreffende 
trap. Meer dan 60 kinderen en even zovele ouders hebben een heerlijke middag gehad. Nog nooit waren er zo veel 
kinderen! Het duurde even voordat Sinterklaas er was, maar hij was ons niet vergeten en had aandacht voor alle 
kinderen. Wegens de privacywetgeving publiceren wij als verenging geen foto´s.  
 
We hebben de contributie in 2016 tot nul Euro verlaagd in de verwachting de trend van een afnemend ledental te 
keren en dat is gelukt! We hebben nu een toenemend ledental. Dankzij vrijwillige bijdragen en sponsoren, zoals 
bijv. van het Falkensteiner hotel, hebben we dit jaar een mooi neutraal financieel resultaat. Vrijwillige bijdragen zijn 
in 2017 natuurlijk weer van harte welkom. Zo ook sponsoren. 
 
Voor het bestuur reden om op de ingeslagen weg door te gaan. Daarbij hebben wij wel uw hulp nodig. Zo zijn wij 
naarstig op zoek naar een nieuwe secretaris. Wie heeft er tijd en zin om het bestuur te versterken? De ad-
ministratie is beperkt en neemt niet veel tijd. Zonder bestuur kunnen we niet functioneren. 
In maart organiseren wij weer onze ledenvergadering, details volgen. Dit is het moment om uw mening te geven 
aan de richting van de vereniging. 
  
Net zoals vorig jaar heeft Hans Vestjens aangeboden weer een nieuwjaarsborrel te organiseren. Op vrijdag 13 ja-
nuari zien wij u graag vanaf 19.00 uur in de Chill Out Lounge, Salvatorgasse 6 in Wenen. Voor oliebollen wordt ge-
zorgd, drankjes zijn voor eigen rekening. 
  
Pointers blijft natuurlijk ook in 2017 het vaste aanknooppunt voor Nederlanders in Wenen. Kijk op onze website  
www.nlvwenen.at wanneer er weer een Hollandse avond is! 
  
Het bestuur wenst u een mooi verenigingsjaar en wij hopen dat velen van u in 2017 de weg naar de georganiseer-
de activiteiten weten te vinden en/of zelf activiteiten willen organiseren. 
 
Namens het bestuur, Henk Overbeeke 
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2017 duurder 

Gezellige middag in Café Strozzi 

Strozzigasse 24, 1080 Wenen 

Iedere eerste woensdag van de maand om 15.00 uur 

Hollandse Avond Wenen 

Café Pointers 

Resselgasse 5, 1040 Wenen 

Iedere  eerste donderdag van de maand vanaf 18.00 uur 

Nieuwjaarsborrel 
13 januari 2017 

Aanvang: 19.00 uur 

Locatie: Chill Out Lounge 

Salvatorgasse 6, 1010 Wenen 

Kijk ook op facebook: Nederlanders in Wenen 

 

 
 

Agenda 

 
.  Klosterneuburg niet het 24ste Bezirk  

In 2016 is besloten het Bezirk Wien 

Umgebung op te delen. De daarbij be-

horende 21 gemeenten zouden vanaf 

2017 aan vier andere gemeenten wor-

den toebedeeld. Zo ook Klosterneu-

burg. Onderzocht werd de optie om 

Klosterneuburg bij Wenen te laten ho-

ren en dus het 24 ste Bezirk te vormen. 

Andere opties waren Klosterneuburg  

stadsrechten te geven of bij Tulln te 

laten horen. De laatste optie bleek de 

goedkoopste en de gemakkelijkste en 

dus behoort Klosterneuburg vanaf 1 

januari tot Tulln. Andere veranderin-

gen: Gerasdorf komt bij Korneuburg, 

Leopoldsdorf, Lanzendorf en Maria-

Lanzendorf bij Bruck an der Leitha, 

Gablitz en Mauerbach  komen niet bij 

Tulln, maar bij St. Pölten.  

Vanaf 1 januari 2017 worden de tarie-

ven van Parkscheine met 5%

verhoogd. Oude Parkscheine zijn dan 

niet meer geldig, maar kunnen tot 30 

juni 2017 omgeruild worden. U kunt 

kiezen uit ruilen voor nieuwe tegen 

bijbetaling of inleveren, waarbij de 

waarde wordt terugbetaald. Maar 

waarschijnlijk gebruikt u al lang het 

handige Handy Parken.  

Parkpickerl worden niet verhoogd. 

 

De tarieven voor water, riool en afval 

gaan met 3,3% omhoog in 2017. 

Niemand wil meer gaan betalen, maar 

als je kijkt naar de tarieven in de 15 

grootste steden in Duitsland, staat 

Wenen met € 264,61 per jaar voor een 

drie persoonshuishouden bijna onder-

aan de lijst. Ook de tarieven voor afval 

zijn in vergelijking met andere hoofd-

steden veel lager. Het kan dus slech-

ter. 


