
 

 1 

  

 

 

WIJKVERENIGING TUINWIJK STERREBOSCH 

JAARVERSLAG 2019 
 

1. Algemene Leden Vergadering (ALV) 

Op 3 april 2019 organiseerde de wijkvereniging de ALV in de presentatieruimte van 

de IVA. De 19 deelnemers keurden de verslagen van de secretaris en de 

penningmeester goed.  

 

2. Leden 

In 2019 hebben zich 14 nieuwe leden aangemeld en er was één opzegging. Daarmee 

is het ledental gegroeid van 123 aan het begin van het jaar naar 136 leden per  

1 januari 2020.  

 

3. Bestuur 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 3 april 2019 nam Huib de Vriend 

afscheid van het bestuur. Rian Hoorens-Maas werd benoemd als nieuw bestuurslid. 

In de voorbereiding op de ALV, het nazomer-seizoen en het winterseizoen is het 

bestuur drie keer bijeen geweest, in januari, april en oktober. Naast het aansturen 

van de organisatie van evenementen was het bestuur verantwoordelijk voor de 

communicatie met de leden (nieuwsbrieven). 

 

4. Communicatie met de leden en ledenwerving 

In 2019 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 2019 zijn er drie edities van 

deze nieuwsbrief via de email verstuurd naar circa 200 abonnees, leden en niet-

leden, verstuurd. Er zijn ook drie gedrukte nieuwsbrieven of uitnodigingen huis aan 

huis bezorgd. 

Onze website (www.tuinwijksterrebosch.nl) wordt regelmatig bijgewerkt en 

geactualiseerd, met dank aan Henny van der Veen. 

 

5. Evenementen 

 Op zaterdag 14 september genoot een record van 83 volwassenen en 25 

kinderen van nazomerfeest in de tuin van Gerald Wijnen. Mede dankzij de inzet 

van Ton Bonenkamp en Hans Hoorens konden we genieten van een mooie en 

gezellige nazomeravond. Dank ook aan de leden die hebben geholpen met het 

maken van salades en het opbouwen en afbreken. 

 Er was dit jaar geen Kerstborrel. Er is gekozen voor een Nieuwjaarsborrel. Deze 

vond plaats in Januari 2020. 

http://www.tuinwijksterrebosch.nl/
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6. Buurthulp Tuinwijk Sterrebosch 

Het afgelopen jaar 2019 was het eerste volledige 

jaar dat de Buurthulp telefoon open stond voor 

hulpvragen uit de wijk. We kunnen zeggen dat het 

rustig is geweest. Dat kan betekenen dat men ons 

niet goed kan vinden of er is voldoende (buren) 

hulp beschikbaar. Tijdens ons gezellige 

projectgroep, was de algemene constatering dat 

we om ons heen zien, dat er veel hulp wordt 

gegeven en daar kan de wijk trots op zijn. Toch 

voorziet de hulptelefoon ook in een behoefte en 

daar willen wij beschikbaar voor blijven. 

 

 

 

 

 

7. De Bomenwerkgroep 

De bomencommissie is in overleg met de gemeente over: 

 Hoe pakt de gemeente de herprofilering en herinrichting van gekapte bomen 

aan, nu zij een begrotingstekort heeft? 

 Wat is de uitslag van de bomenschouw in 2019? 

 Wat is het beleid betreffende het opschonen van de stobben en het herplanten 

van bomen in de Rosariumlaan? 

 

8. 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. 

 

 

 

 

 

 

mailto:J.J.M.Warmerdam@umcutrecht.nl
mailto:devriend@lisconsult.nl
mailto:parklane@ziggo.nl
mailto:c.menne@ziggo.nl
mailto:maukvh@me.com?subject=Aanmelden%20Whatsappgroep
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9. Overleg met IVA over niet-roken beleid en parkeren 

Sinds augustus 2019 is de IVA een Rookvrije School. Dat juichen wij toe. Toch geeft 

het aan de bewoners aan de Hogesteeg en de Buntlaan overlast door studenten die 

op straat in flinke aantallen staan te roken. De bewoners voeren zelf overleg met de 

IVA en de gemeente probeert een steentje bij te dragen aan de oplossing van dit 

probleem. De wijkvereniging is op de hoogte van alle acties en voelt zich  betrokken. 

Mochten de direct betrokkenen er niet uit komen dan is de vereniging bereid een 

bemiddelende rol te spelen. 

Hetzelfde geldt voor het parkeerbeleid. Auto’s van studenten van de IVA worden in 

de Hogesteeg en omringende straten geparkeerd en zorgen voor overlast en 

gevaarlijke situaties. 

 

 


