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Mariette van Vlerken, secretaris
De wijkvereniging heeft volgens de statuten als doel het bevorderen van “het woon- en leefplezier en
het onderling sociaal contact in de wijk Hoogkamp”. De vereniging wil dit bereiken door het ondersteunen en organiseren van activiteiten en door behartiging van de belangen van de wijk.
Hieronder is weergegeven hoe hieraan invulling is gegeven in 2019.
Wijkactiviteiten
In 2018 zijn er een aantal nieuwe initiatieven van de grond gekomen.
Zo is er een Werkgroep Welkom gestart met als doel nieuwe inwoners van de wijk te verwelkomen
met een welkomspakket met informatie over de wijk, een cadeautje van de wijkvereniging en tegoedbonnen van de middenstand.
In navolging van Hoogkamp Energie is er nu ook een werkgroep voor de buurten Gulden Bodem en
Sterrenberg: Initiatiefgroep Duurzaam Wonen SB/GB.
Op initiatief van een aantal wijkbewoners is er geld ingezameld voor een AED apparaat. De wijkvereniging heeft dit initiatief financieel (50%) ondersteund. Het AED-apparaat is inmiddels geplaatst
op de hoek van de Bakenbergseweg en de Jacob Marislaan. De actie wordt in 2019 voortgezet. Er
wordt gestreefd naar een drietal AED-apparaten in onze wijk.
Op Koningsdag heeft het bestuur op de kleedjesmarkt bij de Pieter Breughelschool speelgoed ingezameld t.b.v de Speelstoet. Het was een groot succes!
Een aantal inwoners van de Nic. Maesstraat en omgeving hebben het initiatief genomen om het
“Stierenveldje” aantrekkelijker te maken voor spelende kinderen. De wijkvereniging heeft de plaatsing van een hut en tunnel van wilgentenen financieel ondersteund.
Naast deze nieuwe initiatieven zijn er de jaarlijks terugkerende evenementen zoals de activiteiten
rond Koningsdag, de straatspeeldag, de Sint-Maartenoptocht, het Oldtimer-event en het kerstzingen
met toespraak van Dick Tiemens.
Ook proberen we jaarlijks een eenmalige activiteit te organiseren. In 2018 hebben we een excursie
georganiseerd naar het Nederlands Openlucht Museum, dit naar aanleiding van de opening van de
Canon-presentatie in het museum. De opkomst (ca 30 personen) viel tegen. Het is ons niet helemaal
duidelijk waar dat aan ligt. Mogelijk is onze communicatie over dit soort activiteiten niet optimaal en
daarom willen we hier komende periode extra aandacht aan besteden.
Verder worden er ook meer frequente activiteiten georganiseerd zoals de gymnastiek op zaterdag en
op maandag, de inloopochtenden voor senioren bij Trix en de themaochtenden in de Bakermat; dit
laatste is een gezamenlijke activiteit van de Penseelstreek en de Burgemeesterswijk.
Naast deze activiteiten loopt er al enige jaren een buurtpreventieproject in de wijk.
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We willen hier benadrukken dat al deze activiteiten niet mogelijk zijn zonder de inzet van de vele
vrijwilligers en we danken hen hierbij dan ook voor hun inzet.
Relatie met de gemeente
Onze werkgroep leefomgeving heeft regelmatig contact met de gemeente en dan vooral met het
team leefomgeving. Het gaat daarbij over ontwikkelingen in onze wijk zoals bv het grootonderhoud
Sterrenberg en de ontwikkelingen rond de Bakermat.
Ook de wijkinitiatieven op het gebied van duurzaamheid, Hoogkamp Energie en Initiatiefgroep Duurzaam Wonen SB/GB krijgen veel belangstelling van de gemeente.
Communicatie
Ook dit jaar zijn er weer vier wijkkranten verschenen. De krant wordt huis aan huis bezorgd en
wordt zeer gewaardeerd. Artwin Nuhn is als hoofdredacteur in juli teruggetreden. Hij heeft met de
overige leden van de redactie jaren lang voor zeer fraaie kranten gezorgd waarvoor onze dank.
De wijkvereniging heeft ook een website (www.penseelstreek.nl). Hierop vindt men actueel wijknieuws en informatie over activiteiten in en rond de wijk. Daarnaast kan men zich op de website opgeven voor een digitale nieuwsbrief. Deze wordt maandelijks verstuurd aan ca 500 e-mailadressen.
Vereniging en bestuur
Begin 2018 waren er 365 leden; eind 2018 waren dat er 429. De vereniging groeit dus gestaag. We
streven natuurlijk naar een verdere groei met als ideale situatie dat alle huishoudens in de wijk – en
dat zijn er 1670 – lid zijn van de vereniging.
In afgelopen jaar is er aandacht besteed aan het implementeren van de AVG in onze vereniging. Er
is een privacy-statement opgesteld; dat is te vinden op de website. Daarnaast is geïnventariseerd
waar privacy-gevoelige informatie bewaard worden. Wat rest is dat er nog een protocol datalekken
opgesteld moet worden.
Begin 2018 bestond het bestuur uit de volgende leden: Paul Breuning (voorzitter), Mariette van Vlerken (secretaris), Hans Alink (penningmeester) Mark Elbers en Jeannine Witteveen. Bij de jaarvergadering in april zijn Jan Maurits de Jonge en Hans Pietersma benoemd als bestuurslid. In de loop van
het jaar heeft Hans Alink de werkzaamheden als penningmeester overgedragen aan Jan Maurits de
Jonge. Hans is gedurende 23 jaar een zeer kundige, actieve en betrokken penningmeester geweest
van onze vereniging. Wij kunnen hem daarvoor niet genoeg bedanken.
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