Jaarplan 2021
Voortzetten van bestaand beleid
In vervolg van het vorige jaarplan wil het bestuur blijven inzetten op de thema’s wonen, verkeer
en groen. Die thema’s raken het welzijn van de hele wijk. Een onderlinge prioritering is lastig, want
per situatie kan die verschillen.
De thema’s sluiten ook aan bij actuele ontwikkelingen zoals herstructurering Hoge Rijndijk (verkeer en groen) en P.J. Blokhof (particuliere woningbouw).
In gesprek met wethouders Damen en Dirkse hebben we gesproken over hoe de beleidsthema’s
van de gemeente vertaald (kunnen) worden naar individuele wijken en districten. Dat gesprek
moet een vervolg krijgen.
Enquête
Vanuit de in 2020 gehouden enquête is een aantal onderwerpen aangedragen die het bestuur ook
graag zou willen oppakken:
- Jongeren;
- Plek om samen te komen;
- Gesprek met de wijk.
Jongeren
In de enquête is aandacht gevraagd voor de jongere leeftijdsgroep in de wijk. Het gaat om het organiseren van activiteiten, ontmoeting en jongeren betrekken bij thema’s die spelen.
We hebben nog geen concrete oplossingen, maar we willen actief met de bewoners onderzoeken
wat we kunnen doen.
Plek om samen te komen
Ook meermalen genoemd, ook in relatie tot eenzaamheid, is een plaats om bij elkaar te komen,
“een gezellig buurthuis”. Daarvoor zijn eerder initiatieven geweest, maar die hebben niet tot
(langdurig) succes geleid. Desondanks is het goed om te zien wat haalbaar is (en wat we kunnen
leren van het verleden).
Gesprek met de wijk
Dit onderwerp sluit aan bij wat in het vorige jaarplan ‘het gaande houden van de dialoog’ is genoemd. Er zijn in de enquête verschillende onderwerpen aangedragen, zoals duurzaamheid (wijkbreed), wonen, plannen van gemeente, verkeer, eenzaamheid.
Daarnaast blijven van belang:
- Participatie
- Contact met de gemeente en politiek;
- Ledenwerving
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Wijkontwikkelingen/Wijkissues
1. Verkeersmaatregelen in en rond de wijk:
- Verkeersimpact bouwplannen Ananasweg/Lammenschansdriehoek
- Verkeer/parkeren rond Park Roomburg en Sportzaal Oppenheimstraat
- Verkeersveiligheid (o.a. Burggravenlaan, Herinrichting Hoge Rijndijk)
- Herinrichting station Lammenschans
2. Bouwplannen in/nabij de wijk, onder andere:
- Bouwplannen (Europcar-terrein): P.J. Blokhof
- Mogelijke bouwplannen Hoge Rijndijk/Verdamstraat (locatie ‘Colijn’)
- Ouderenwoningen o.a. hoek Lammenschansweg/Lorentzkade1
- Oppenheimstraat (sportzaal)
3. Beheer en onderhoud openbare ruimte en groen
- Riolering Professorenwijk Oost
4. Beleid omgaan met groen en speelruimte in de wijk
- Duurzaamheid en een schone wijk
5. Participatie en overleg met de gemeente
6. Gesprek met de wijk
Sociale activiteiten
1. Koningsdag (2021 vervalt)
2. Dodenherdenking (2021 nog onduidelijk)
3. Sport- en kinder-activiteiten: (indien mogelijk in 2021)
- Buitenspeeldag
- Voetbaltoernooi
4. Kunst over de vloer/Wijkfeest (light versie in najaar)
5. Samenwerking met Ouderencontact Profburgwijk (continu)
6. Uitleen van materialen (continu proces)
Organisatie en communicatie
Inwerken gedeeltelijk vernieuwd Bestuur
1. Ledenwerving
2. Versterken contacten met de politiek en andere beleidsbepalers/-makers
3. Doorlopende verenigingstaken:
a. Onderhoud en invulling communicatiekanalen, o.a. website, wijkkrant en digitale
update
b. Enthousiasmeren wijkbewoners om actief te worden in de wijk en bij te dragen aan
activiteiten in de wijk
c. Onderhouden communicatie met de wijk
d. Werkgroepen en comités: de capaciteit van de vereniging vergroten door voor activiteiten
of deelonderwerpen samen te werken met werkgroepen en comités van wijkbewoners, en
eventueel andere wijken.
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In samenspraak met Ouderencontact
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