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BIJLAGE 2: JAARVERSLAG WIJKVERENIGING TUINWIJK STERREBOSCH 2017 
 

Algemene Ledenvergadering 2017 

Op de derde ALV van wijkvereniging Tuinwijk Sterrebosch op 6 april 2017 waren 18 leden aanwezig. Na 

het vaststellen van de agenda, het verslag van de ALV van 6 april 2016 en het algemene jaarverslag van 

de secretaris heeft de vergadering op voorstel van de Kascommissie het financieel jaarverslag 2016 

geaccordeerd en het bestuur decharge verleend. Voorts is de vergadering akkoord gegaan met een 

jaarbegroting 2017 waarin de ledenbijdrage is verhoogd naar 15 Euro per huishouden. 

 

Voorts is op de ALV uitgebreid stilgestaan bij thema’s en activiteiten in 2017. Naast de jaarlijkse 

buurtbarbecue in september is besloten om in de week voor Kerst opnieuw een Kerstborrel te 

organiseren en per evenement een bijdrage uit de kas van 150 - 200 euro te reserveren.  Twee leden 

hebben toegezegd zich over de invulling van nieuwe thema’s te gaan buigen. 

Tot slot is opgemerkt dat er meer moet worden gedaan om in de straten met een laag ledental 

bekendheid te geven aan de wijkvereniging, o.a. door het verspreiden van gedrukt materiaal. 

 

WhatsApp alert 

Nadat we in 2016 in onze wijk met WhatsApp Alert groepen zijn 

gestart, heeft de gemeente in 2017, op aangeven van de 

groepsbeheerders, bordjes in de deelnemende straten geplaatst. 

In onze wijk zijn er 5 WhatsApp Alert groepen, te weten: 

1. Engweg/Meenkselaan, inmiddels 51 deelnemers, aanmelden 

bij Jacqueline Warmerdam 

2. Hogesteeg, inmiddels 33 deelnemers, aanmelden bij Huib de 

Vriend 

3. Parklaan, inmiddels 23 deelnemers, aanmelden bij Bram 

Brinkman 

4. Rosariumlaan Noord, 42 deelnemers, aanmelden bij Cleem Menne 

5. Rosariumlaan Zuid, Sterrenboslaan en Weth. Teselinglaan, 71 deelnemers, aanmelden bij Mauk van 

Heemstra 

 

Overleg met de gemeente 

Op maandag 9 januari 2017 overlegde het bestuur van Tuinwijk Sterrebosch met 

burgermeester Naafs, wethouder Veldhuizen en extern adviseur Thun over de veiligheid en het 

verkeer in de wijk. Het verslag van dit overleg is rondgestuurd. Op verkeersgebied 

(onduidelijke situatie Engweg, parkeren op de Hogesteeg en uitrijden Parklaan) heeft het 

overleg helaas niet geresulteerd in concrete maatregelen door de gemeente. 
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Business in the Backyard  

In onze wijk is veel onzichtbare bedrijvigheid. Vele BV’s, 

maatschappen, VOF’s, holdings e.a. zakelijke entiteiten 

verschuilen zich achter de voordeuren. De bijbehorende 

expertise en daadkracht is veelal evenzo verborgen. Om dit 

ondernemend potentieel zichtbaar en beschikbaar te maken 

voor buurtgenoten nam Wijkvereniging Sterrebosch het 

initiatief voor 'Business in the Backyard'. 

Op 26 januari organiseerden we de eerste bijeenkomst voor ondernemers uit de wijk. Van 

massagetherapie tot lerende organisatie, van mode-atelier tot advocatuur: ongeveer 20 ondernemers 

vertelden elkaar in 1-2 minuten wat ze doen. Daarna was er volop gelegenheid tot netwerken. 

Thema-avond veiligheid 

Op 8 maart 2017 kwamen ruim 20 wijkbewoners naar de Parklaankerk om te luisteren naar tips van 

wijkagent René Falke over Veiligheid in de wijk. Falke ging 

achtereenvolgens in op: 

1. Hoe te reageren op verdachte personen en situaties. 

2. Hoe om te gaan met een WhatsApp alert groep. 

3. Preventiemaatregelen. 

4. Tips voor een veilige buurt.  

Download hier het volledige verslag 

Er zit muziek in Tuinwijk Sterrebosch 

In maart 2017 zijn de leden opgeroepen om in de loop van 2017 

ergens in de wijk een podium te creëren. Jong of oud, vocaal of 

instrumentaal. Van klassiek geschoold tenor, klarinetist of strijkje 

tot DJ, heavy metal artist of jazztrompetist. Alle genres zijn 

welkom. Dit muziekevenement was bedoeld om de onderlinge 

contacten in de wijk verder te bevorderen Deze oproep heeft 

helaas geen weerklank gevonden.  

Buurtbarbecue 

Op zaterdag 23 september is opnieuw een buurtbarbecue 

georganiseerd. Hans Nieuwenhuis, Hans Hoorens en Marc 

Schepers hebben zich ingezet om het 64 volwassenen en 6 

kinderen op het IVA terrein naar de zin te maken. 

 

 

Thema-avond duurzame energie 

Op 23 november luisterden circa 30 leden in de Parklaankerk naar introducties door: 

http://tuinwijksterrebosch.nl/onewebmedia/Verslag%20bijeenkomst%20Veiligheid%20in%20de%20wijk%20van%208%20maart%202017.pdf
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• Lenny Putman, beliedsmedewerker Milieu, Klimaat en Duurzaamheid van de gemeente Utrechtse 

Heuvelrug over de duurzaamheidsambitie van de gemeente: Klimaatneutraal in 2035; 

• Frits Koens, energie-ambassadeur, over de manier waarop hij zijn eigen woning zeer energiezuinig 

heeft gemaakt; 

• Jaap Holwerda, ook energie-ambassadeur, met algemene tips voor energiebesparing en duurzame 

energie; 

• Jeroen Hinfelaar, hoe hij zijn gemeentemonument in Amerongen van het gas heeft gehaald en wat 

hij nog nodig heeft om de woning energieneutraal te maken. 

Na de beantwoording van vragen en opmerkingen uit de zaal, onder meer over elektrisch rijden, gaf 

Huib de Vriend nog een korte uiteenzetting over de lokale energiecoöperatie Heuvelrug Energie. 

Geïnteresseerden konden een afspraak maken voor een huisbezoek door een van de energie-

ambassadeurs. 

Geslaagde kerstborrel 

Op donderdag 21 december hebben speelden Kees Castrop 

(accordeon) en Chris de Jonge (saxofoon) diverse Christmas 

Carols in de tuin van Ton Klomp op de Hogesteeg. Onder het 

genot van warme chocolademelk, glühwein en erwtensoep en 

zongen 53 buurtbewoners naar hartenlust mee. 

Ledenwerving 

Begin 2017 telde de wijkvereniging 98 leden. Mond-op-mond 

reclame en de bekendmaking van een thema-avond over 

duurzame energie en de buurtbarbecue door middel van flyers 

heeft 11 nieuwe leden opgeleverd. Daarnaast hebben 4 leden 

hun lidmaatschap opgezegd wegens verhuizing en zijn 4 leden 

van de ledenlijst geschrapt wegens wanbetaling.  Daarmee 

kwam het ledental eind 2017 uit op 101.  

Kerst en Nieuwjaarsgroet 

Op initiatief van Bram Brinkman heeft het bestuur een Kerst- en 

Nieuwjaarsgroet laten drukken, die huis-aan-huis in de wijk is 

bezorgd. 

 


