Waar staan het bestuur voor?
Het bestuur van de wijkvereniging wil een toegankelijk platform zijn voor alle
bewoners van de wijk om hen te informeren, te motiveren, te stimuleren en te
activeren op de vele terreinen die betrekking hebben op een aangename en
veilige woon omgeving voor jong en oud.
Met haar activiteiten wil de wijkvereniging bijdragen aan het stimuleren van
sociale betrokkenheid, saamhorigheid en gemeenschapszin in de wijk. Verder
zetten wij ons in om het unieke karakter van het Vonderkwartier te behouden ten
aanzien van architectuur, gemengde bewoning in een kindvriendelijke woonwijk.
Voor officiële instanties, dit is meestal de gemeente, is de wijkvereniging een
doorgeefluik naar bewoners van de wijk. Op verzoek van en in overleg met
bewoners wil de wijkvereniging de belangen van de wijk kanaliseren, bemiddelen
en behartigen zowel binnen de wijk als bij officiële instanties. In alle gevallen zal
het bestuur van de wijkvereniging een onafhankelijke positie innemen.
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Ontwikkelingen in welstandstoezicht door Leo van Hout
Festival of Creative Minds door Yetunde Olusanya
Speciaal initiatief Pleincommissie door Willie de Jong
………..nog meer………meld je even aan?

• Jaaroverzicht Activiteiten 2011
– Theatermiddag (16 maart)
– Koninginnedag (30 april)
– Inbraak preventie avond (20 juni)
– Beach Volleybal toernooi (26 juni)
– Concert in het Groen samen met Vitalis (26 aug)
– Festival Creative Minds ( 10 sept)
– Opruimdag (22 okt)
– St Maarten (11 nov)
– VonderSint (4 dec)

• Ontwikkelingen in de Openbare ruimte
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Werkgroep Kwaliteit openbare ruimte is opgestart
Eerste wijkschouw is gehouden  zie verder poster/infomarkt
Ondergrondse afvalcontainers zijn geplaatst bij alle flats in de wijk.
Er is samen met de bewoners op de graaf Adolfstraat een jeu-de-boules baan
aangelegd.
De procedure ontruiming autohandel Willemstraat is gestart naar aanleiding van een
brief van de wijkvereniging.
Het door de bewoners van de WdZ/Juliana/Nassau straat aangeboden groen plan
wordt middels een project opgepakt door de gemeente.
Parkeren aan de Hagenkampweg Noord wordt vanwege veiligheid aangepast met
een parkeerverbod aan de parkzijde.
Het ROC is druk aan het verbouwen.
Het Genderpark plan is vanwege ontbrekende financien in 2 fases opgedeeld. Wat in
fase 1 zit en wanneer het gaat gebeuren wordt in maart bestuurlijk behandeld.
Vitalis gaat de Engelsbergen herbouwen. De woontoren gaat voorlopig niet door.

• Andere wetenswaardigheden 2011
– De vernieuwde website www.vonderkwartier.nl heeft op 19 januari 2011
het leven gezien. Inmiddels is er aardig wat inhoud aan toegevoegd.
– Samen met de gemeente is in juni een informatie avond rondom inbraak
preventie georganiseerd. Meer dan 150 mensen hebben deze avond
bezocht waar tips en informatie door politie en een voormalige crimineel
werden gegeven.
– Naar aanleiding hiervan is een poorten werkgroep gestart en een werkgroep
Hang en sluitwerk. De initiatieven rond groen en graffiti worden door de
kwaliteit openbare ruimte werkgroep meegenomen

– Deelauto initiatief Vonderbakkie nog niet geslaagd. Eeen 2de poging wordt
ondernomen.
– Welstands toezicht gaat veranderen. De wijkvereniging heeft zich actief in
de gemeentelijke discussie gemengd  onderwerp in open podium

• Actuele zaken voor 2012  zie de borden
– Plein activiteiten
– Werkgroep kwaliteit openbare ruimte
– Werkgroep ouderen in de wijk
– Werkgroep communicatie  Website, Vondermail
– Werkgroep Buurtpreventie
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