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WIJKVERENIGING TUINWIJK STERREBOSCH 
JAARVERSLAG 2018 

 
1. Algemene Leden Vergadering (ALV) 

Op 4 april 2018 organiseerde de wijkvereniging de ALV in villa Sterrebosch (met dank aan 
Pepperdays voor de sponsoring). De 21 deelnemers (17 leden) keurden de verslagen van de 
secretaris en de penningmeester goed en gingen akkoord met de voorstellen voor het 
opzetten van hulptelefoon in de wijk. Na de pauze vertelde Lucas Servaas, bestuurslid van 
Tussen Heuvelrug en Wetering, over de bomen in de wijk, met name over de toestand waarin 
de kastanjes op de Rosariumlaan en Wethouder Teselinglaan verkeren. Zie verder het verslag 
van de ALV. 
 
2. Leden 

In 2018 hebben zich 27 nieuwe leden aangemeld en er waren 2 opzeggingen. Daarmee is het 
ledental gegroeid van 98 aan het begin van het jaar naar 123 leden per 1 januari 2019. Op 5 
maart 2019 waren daar nog eens 8 nieuwe leden bijgekomen. 
Het ledental per 1 januari 2019 als volgt verdeeld over de straten binnen de wijk. 
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3. Het bestuur 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 4 april 2018 
heeft Stefan Scharf het voorzitterschap overgedragen 
aan Bram Brinkman. Samen met de zittende 
bestuursleden Cees Sprengers (penningmeester) en 
Huib de Vriend (secretaris) heeft hij de rest van het jaar 
de activiteiten van de wijkvereniging op hoofdlijnen 
aangestuurd. 
In de voorbereiding op de ALV, het nazomer-seizoen en 
het winterseizoen is het bestuur vier keer bijeen 
geweest, in februari, juni, augustus en oktober. Naast het 
aansturen van de organisatie van evenementen was het 
bestuur verant-woordelijk voor de communicatie met de 
leden (Nieuwsbrieven) en het ontwikkelen van een 
nieuwe huisstijl. 
 
4. Communicatie met de leden en ledenwerving 

In 2018 is op door middel van nieuwsbrieven met de leden gecommuniceerd over de 
activiteiten van de wijkvereniging. De elektronische nieuwsbrief wordt gebruikt voor het 
aankondigen van evenementen en herinneringen. In 2018 zijn er 16 edities van deze 
nieuwsbrief via de email verstuurd naar circa 175 abonnees, leden en niet-leden, verstuurd. 
In november 2018 is er voor de eerste maal ook een gedrukte nieuwsbrief bezorgd bij alle 
adressen in de wijk. 
Onze website (www.tuinwijksterrebosch.nl) is regelmatig bijgewerkt en geactualiseerd, met 
dank aan Henny van der Veen. 
Voor de ledenwerving is een kaart ontwikkeld, die uitleg 
geeft over de wijkvereniging. Deze kaart gebruiken we 
om nieuwe bewoners te interesseren. 
  
5. Nieuwe huisstijl 

Bram Brinkman heeft voor de wijkvereniging een 
nieuwe, frisse en herkenbare huisstijl ontwikkeld. 
 
 
6. Evenementen 

• Op zaterdag 15 september genoot een record van 75 volwassenen en 16 kinderen van de 
buurtbarbecue in de tuin van Gerald Wijnen. Mede dankzij de inzet van Wouter de Jong, 
Tiny Kingma, Corine Visser en Marc Scheepers konden we genieten van een mooie en 
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gezellige nazomeravond. Dank ook aan de leden die hebben geholpen met het opbouwen 
en afbreken, de grillmasters en de leden die een salade meebrachten. 

• Op maandag 18 oktober organiseerde de bomenwerkgroep een informatieavond in 
Nieuw Salem over de bomen in tuinwijk Sterrebosch. Aanleiding was de voorgenomen kap 
van een flink aantal kastanjebomen in de Rosariumlaan. Alex Bos, interim bomen-
beheerder van de gemeente, beantwoordde vragen van gespreksleider André ten Damme 
en van de 35 aanwezige leden in de zaal over de reden van de kap, de herplant en de 
communicatie door de gemeente. Ook is met de aanwezigen gesproken over een nog te 
ontwikkelen lange termijnvisie op het behoud van de lanenstructuur die past bij de wijk. 

• Op dinsdag 18 december werd de jaarlijkse Kerstborrel in de Parklaankerk bezocht door 
56 mensen. Tussen het zingen van Christmas Carols door hebben we genoten van 
erwtensoep, chocolademelk en glühwein. 

  
7. Buurthulp Tuinwijk Sterrebosch 

Een actieve groep leden heeft in 2018 Buurthulp 
Tuinwijk Sterrebosch op de kaart gezet. Ze hebben 
eerst een inventarisatie gedaan via een enquête welke 
leden welke diensten zouden kunnen en willen 
aanbieden. Vervolgens hebben ze een flyer gemaakt die 
overal in de brievenbus is gedaan met daarop het 
aanbod van buurthulp. Er is een mobiele telefoon 
aangeschaft die direct gebeld kan worden door mensen 
in de wijk die een verzoek hebben om hulp. Deze 
mobiele telefoon rouleert onder de werkgroepleden, 
degene die telefoondienst heeft maakt een verbinding 
tussen vragers en aanbieders van diensten. 
Er is ook een sociale kaart gemaakt met daarop de 
meest relevante adressen en telefoonnummers van 
partijen die hulp kunnen bieden of daarin kunnen bemiddelen. Alles staat klaar om de 
hulpvragen op te vangen, in de praktijk blijkt dat er nog niet veel hulpvragen zijn. 
 
8. De Bomenwerkgroep 

Naar aanleiding van de discussie over de kap van bomen op de ALV van 3 april 2018 is een 
‘bomenwerkgroep’ ingesteld. Deze werkgroep heeft met medewerkers van de gemeente 
gesprekken gevoerd over de voorgenomen kap van bomen en op 8 oktober een informatie-
avond georganiseerd (zie verslag op de website) en een brief aan B&W geschreven, waarin de 
werkwijze van de gemeente wordt becommentarieerd en  suggesties worden gedaan voor 
verbetering en wordt voorgesteld om samen met de wijk een visie te ontwikkelen op de 
laanstructuur van de gehele wijk en herplant strategie. 
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9. Rosarium 

In onze wijk ligt van oudsher het fraaie en bijzondere Rosarium. Om de uitstraling van onze 
wijk te optimaliseren, hebben wij over deze unieke plek overleg gevoerd met toezichthouder 
Herman Mocking van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug. Ook voor de gemeente is het 
Rosarium een plek die 'Parel' kwaliteit in zich heeft. In dat kader is een pilot uitgevoerd voor  
het opwaarderen van de beeldkwaliteit van B- naar A-niveau. Dat betekent regelmatiger 
onderhoud met meer aandacht voor de details. 
De gemeente zou het waarderen als het Rosarium meer plek gaat bieden als ontmoetingsplek 
van de straat/wijkgenoten. In beperkte mate overigens om het rustieke karakter van deze 
'oase' niet aan te tasten. Af en toe een rondleiding met uitleg over het Rosarium zou onder 
andere in die gedachtegang passen. 
 
Bij navraag in maart 2019, na afloop van de pilot, hebben we helaas te horen gekregen dat 
definitieve opwaardering van het Rosarium naar beeldkwaliteit A-niveau niet doorgaat 
vanwege de bezuinigingen bij de gemeente. 
 
10. De Whatsapp alert groepen 

Behalve 112 bellen kunnen we ook elkaar waarschuwen als we iets verdachts zien. Dat kan 
met een WhatsApp alert: een groep van WhatsApp gebruikers speciaal bedoeld om elkaar te 
attenderen op verdachte situaties. Sinds eind 2016 zijn er in de wijk vijf groepen, te weten): 
• Engweg/Meenkselaan, 54 deelnemers, beheerd door Jacqueline Warmerdam 
• Hogesteeg, 37 deelnemers deelnemers, beheerd door Huib de Vriend 
• Parklaan, 23 deelnemers, beheerd door Bram Brinkman 
• Rosariumlaan Noord, 49 deelnemers, beheerd door Cleem Menne 
• Rosariumlaan Zuid, Sterrenboslaan en Weth. Teselinglaan, 83 deelnemers, beheerd door 

Mauk van Heemstra 
 
Uitdrukkelijk verzoek is om deze WhatsApp Alert groepen alleen te gebruiken voor het 
signaleren van en waarschuwen voor onveilige situaties. 


