Jaarverslag van het bestuur 2017
19-2-2018
Mariette van Vlerken, secretaris
Het bestuur van de wijkvereniging heeft in 2017 de aanpassing van de statuten en het huishoudelijk
regelement in concept afgerond. Deze concepten zijn in de jaarvergadering (10 mei 2017) goedgekeurd en daarmee definitief. De statuten zijn op 31 mei 2017 bij de notaris gepasseerd.
Tot 2017 was er geen ledenadministratie; er waren alleen donateurs. Juridisch gezien is dit niet correct; een vereniging hoort leden te hebben. Daarom is er afgelopen jaar een ledenadministratie opgezet en is begonnen met het werven van leden. Op 31 dec 2017 hadden we 365 leden.
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 of organiseren van activiteiten en door behartiging van de belangen van de wijk.
Hieronder is weergegeven hoe hieraan invulling is gegeven in 2017.
Wijkactiviteiten
Een van de taken van de wijkvereniging is het (doen) organiseren of (financieel) ondersteunen van
activiteiten voor en door wijkbewoners ter bevordering van de leefbaarheid van de wijk. Een grote
groep vrijwilligers (ca 70 personen) zorgt voor de uitvoering van deze activiteiten.
Hieronder vallen 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 streven we jaarlijks naar een eenmalige activiteit. In 2017 is er op initiatief van een bewonersgroep uit de Van Ruisdaelstraat een optreden geweest van straattheater RED THE CAT. Het was een
geslaagd optreden, maar we vinden het wel jammer dat dit optreden niet veel bezoekers heeft getrokken, ondanks de aandacht die er via de website, nieuwsbrief en een huis-aan-huis verspreide
flyer aan besteed is.
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.
Nieuw dit jaar is de vorming van een werkgroep leefomgeving, die zich bezig houdt met de openbare
ruimte in onze wijk en daarover regelmatig overlegt met de gemeente. Samen met het wijkteam
leefomgeving van de gemeente is er een groot buurtonderzoek gehouden over wat men van de leefomgeving vindt en welke rol de wijkvereniging voor onze wijk zou moeten spelen. De resultaten kunt
u vinden op onze website, bij de werkgroep leefomgeving.
Ook is dit jaar de groep Hoogkamp Energie van start gegaan, een initiatief van een aantal inwoners
van de buurt Hoogkamp onder de vlag van Buurkracht. Zij richten zich vooralsnog op energiebesparing. De wijkvereniging ondersteunt deze activiteit.
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Afgelopen jaar zijn er door de wijkvereniging 6 minibibliotheekjes geplaatst in de wijk onder het
motto: “Haal een boek, breng een boek”.
Naast deze activiteiten loopt er al enige jaren een buurtpreventieproject in de wijk. In 2017 zijn vanuit het buurtpreventieproject een 3-tal proefprojecten met WhatsApp gestart. Bij goede resultaten
kan dit verder over de wijk uitgerold worden.
Verder heeft de wijkvereniging zich ingezet om de bekendheid in de wijk met Huis de Sterrenberg,
een van de oudste huizen in de wijk, te vergroten met een artikel in De Penseelstreek en het plaatsen van een informatiebord bij Huis de Sterrenberg.
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
De wijkvereniging heeft regelmatig contact met de gemeente. Deels is dat informatie van de gemeente over het beleid, deels gaat het om overleg over ontwikkelingen in onze wijk.
In oktober 2016 is het gemeentelijke beleid “Van Wijken Weten” ook in onze wijk geïmplementeerd
met de instelling van het wijkteam leefomgeving; zij zijn ons eerste aanspreekpunt bij de gemeente
over zaken als veiligheid, onderwijs, en openbare ruimte. Vanuit de wijkvereniging onderhoudt
vooral de werkgroep leefomgeving contact met het wijkteam.
In 2017 heeft het wijkteam in samenwerking met de werkgroep een enquête in onze wijk gehouden
om inzicht krijgen in knelpunten/aandachtspunten in de fysieke leefomgeving en in de gewenste rol en

taken van de wijkvereniging. De resultaten hiervan vindt u op onze website.
Communicatie
Ook dit jaar zijn er weer vier wijkkranten verschenen. De krant wordt huis aan huis bezorgd en
wordt zeer gewaardeerd. 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.
Bestuur

In 2017 bestond het bestuur uit de volgende personen: Paul Breuning (voorzitter), Hans Alink (penningmeester), Mariette van Vlerken (secretaris), Jeannine Witteveen, Mark Elbers en Karolien de Bruine.
Karolien is in augustus terug getreden wegens drukke werkzaamheden.
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