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Bijlage	  2:	  Jaarverslag	  2014	  Wijkvereniging	  
Leefbaarheid	  Hogesteeg	  /	  Wethouder	  Teselinglaan	  

	  
De	  vereniging	  had	  eind	  2014	  een	  aantal	  van	  40	  leden,	  twee	  meer	  dan	  in	  2013.	  Er	  hebben	  zich	  drie	  
nieuwe	  leden	  aangemeld,	  een	  lid	  is	  overleden.	  

Enkele	  activiteiten	  van	  de	  vereniging	  in	  2014	  waren:	  

1. Op	  17	  april	  2014	  hebben	  we	  de	  tiende	  Algemene	  Leden	  Vergadering	  gehouden	  in	  villa	  
Sterrebosch.	  Op	  deze	  vergadering	  is	  het	  besluit	  genomen	  om	  de	  huidige	  Wijkvereniging	  op	  te	  
laten	  gaan	  in	  een	  nieuw	  op	  te	  richten	  Wijkvereniging	  Tuinwijk	  Sterrebosch,	  en	  actief	  nieuwe	  
leden	  te	  gaan	  werven.	  Tijdens	  deze	  vergadering	  werd	  besloten	  om	  in	  september	  voor	  de	  vijfde	  
maal	  een	  buurtbarbecue	  te	  organiseren,	  dit	  maal	  onder	  de	  voorwaarde	  dat	  het	  budget-‐neutraal	  
moet	  zijn.	  
	  	  

2. De	  website	  van	  de	  wijkvereniging	  is	  waar	  nodig	  van	  actueel	  nieuws	  voorzien:	  
http://hogesteegteselinglaan.weebly.com/index.html	  .	  Daarnaast	  is	  er	  voor	  de	  nieuwe	  
wijkvereniging	  een	  voorlopige	  website	  opgezet:	  http://tuinwijksterrebosch.weebly.com/.	  Veel	  
informatie	  van	  de	  `oude’	  website	  is	  gekopieerd	  naar	  deze	  nieuwe	  website.	  

	  
3. Op	  zaterdag	  6	  september	  organiseerden	  we	  de	  vijfde	  buurtbarbecue,	  dit	  maal	  op	  het	  terrein	  bij	  

villa	  Sterrebosch.	  Met	  ruim	  45	  deelnemers	  was	  het	  een	  zeer	  geanimeerd	  en	  geslaagd	  
evenement.	  
	  

4. Op	  de	  Rosariumlaan,	  Sterrenboslaan,	  Engweg,	  Parklaan,	  Meenkselaan	  en	  enkele	  woningen	  op	  de	  
Hoofdstraat	  zijn	  brieven	  rondgebracht	  waarin	  de	  bewoners	  worden	  uitgenodigd	  lid	  te	  worden	  
van	  een	  nieuwe	  wijkvereniging.	  Dat	  heeft	  geleid	  tot	  41	  aanmeldingen	  uit	  genoemde	  straten.	  

	  
5. Op	  22	  oktober	  2014	  is	  een	  oprichtingsvergadering	  georganiseerd	  voor	  zittende	  leden	  en	  de	  

mensen	  die	  zich	  als	  nieuw	  lid	  hebben	  aangemeld.	  Op	  deze	  bijeenkomst	  waren	  tevens	  aanwezig	  
dhr.	  Naafs,	  dorpswethouder,	  dhr.	  Mocking,	  afdeling	  Groen	  van	  de	  gemeente,	  en	  	  Roelie	  
Steinmann,	  dorpscoördinator	  van	  Driebergen-‐Rijsenburg.	  Zie	  voor	  het	  overige	  het	  verslag	  van	  
deze	  bijeenkomst	  (bijlage	  6).	  

	  
6. Op	  aandringen	  van	  de	  wijkvereniging	  zijn	  de	  beuken	  op	  de	  Hogesteeg	  door	  de	  gemeente	  

gesnoeid.	  
	  
	  
Huib	  de	  Vriend,	  Secretaris,	  30	  april	  2015	  
	  


