
 

 

 
Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Professoren-en Burgemeesterswijk 
2020 
 
Datum: 14 juli 2020 
Bestuur: Joop van Pijkeren (aftredend secretaris), Monica Wigman (aftredend 

bestuurslid), Han van Overbeeke (aantredend voorzitter), Karin Jansen 
(penningmeester), Chris van Voorden (bestuurslid), Bob Goulooze 
(aantredend bestuurslid), Karin Verbaken (aantredend bestuurslid), 
Jackelien Kuntz (aantredend secretaris, notulen). 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
1. Opening en vaststelling agenda  

Waarnemend voorzitter Chris van Voorden opent de vergadering om 20.00 uur. Ondanks de 
corona-perikelen wordt de vergadering goed bezocht, daar is het bestuur blij mee. De 
agenda wordt vastgesteld. 
 

2. Mededelingen en ingekomen stukken  
Afmeldingen: Dhr. T. van Duin, Mevr. G. Breebaart, Mevr. Coco Hoek, Dhr. L. Barendregt 

  
3. Notulen Algemene Ledenvergadering 2019 (over het jaar 2018): ter goedkeuring  

Pagina 2: Park Roomburg: Dhr. Dalstra moet zijn Dhr. Halma. 
Punt 5: Kascommissie moet Kascontrolecommissie zijn. 
 
Na deze opmerkingen worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld, met dank aan de 
notulist. 

 
4. Jaarverslag 2019: ter kennisname 

Chris van Voorden loopt het jaarverslag door en licht de volgende activiteiten toe: 
  
7. Koningsdag:  
Het was weer een geslaagde dag met live muziek, diverse kinderactiviteiten, vrijmarkt en 
voor de inwendige mens werd ook goed gezorgd. De Burgemeester was ziek en daarom 
werd de dag geopend door de Wethouder.  
Medio maart 2020 werd bekend dat de viering van Koningsdag in 2020 helaas is afgelast 
vanwege de coronacrisis. 
 
8, Dodenherdenking: 
Deze heeft op 4 mei 2019 op traditionele wijze met een vast aantal trouwe bezoekers 
plaatsgevonden. 
 
9. Wijkjubileum:  
Vanwege het 25-jarig jubileum van de wijkvereniging zijn er door een paar vrijwilligers 
tezamen met enkele bestuursleden 3 activiteiten georganiseerd:  
- een wijkfeest met fototentoonstelling waar 100 wijkgenoten aanwezig waren en o.a. 

gedanst werd op de muziek van het vertrouwde wijkorkest “Talking loud”; 
- een wijkrun met 60 deelnemers, jong en oud; 



 

 

- een wijkdebat tussen politici uit de gemeenteraad met 24 geïnteresseerden.  
Monica Wigman licht toe dat de intenties en de uitvoering van de activiteiten goed waren, 
maar dat het lastig blijft om mensen op de been te krijgen. Het wijkjubileumcomité had de 
opkomst bij de verschillende activiteiten graag wat groter gezien. 
  
15. Kunst over de vloer: Regine Scholten is enthousiast over deze editie 2019. Het was zo 
goed als uitverkocht: 9 huiskamers. Een gevarieerd programma met klassieke en moderne 
optredens en een kindervoorstelling. Ondanks de regen was er een goede opkomst. We 
hopen dat we in 2021 weer een Kunst over de vloer kunnen organiseren, als de corona 
pandemie achter de rug is. 
 
16. Vrijwilligersborrel: De borrel voor de mensen die ook in 2019 weer vrijwillig hun steentje 
bijdroegen aan de activiteiten van de vereniging werd eind 2019 in de Tuin van de Smid 
gehouden. Er was een grote opkomst en de sfeer was goed. 

  
21. Ouderencontact: Dit orgaan met zijn regelmatige nieuwsbrieven en bijeenkomsten in het 
Trigon gebouw is een belangrijke factor van verbinding voor met name de ouderen in onze 
wijk. 
 
Diverse dossiers worden toegelicht: nieuwe plannen voor het Roomburgerpark, uitbreiding 
Stedelijk Gymnasium met gymzalen en mobiele, tijdelijke woonunits aan de Fruinlaan 
(trapveldje). 

  
Het ledenoverzicht met het verloop van de leden en donateurs wordt doorgenomen. De PBW 
vereniging telt eind 2019 926 leden en donateurs. Er zijn 44 leden/donateurs geroyeerd. 
Royeren gebeurt als leden 2 jaar en donateurs 1 jaar hun contributie niet voldoen, ondanks 
aanmaningen. 
 
Vanuit de leden wordt opgemerkt dat het een buitengewoon goed verzorgd jaarverslag is. 

 
5. Financieel jaarverslag 2019 en verslag kascontrolecommissie 

 
Kascontrolecommissie:  
Dhr. Wouterlood, voorzitter, is aanwezig; de andere 2 leden, dhr. Van der Ploeg en mevrouw 
Tielen zijn afwezig. 
Dhr. Wouterlood verklaart dat de kascontrolecommissie op 25 februari 2020 heeft 
vastgesteld dat de financiële administratie aan de voorschriften voldoet. De kas is 
gecontroleerd, evenals de banksaldi. De spreadsheets van de penningmeester zijn bekeken 
en alle posten van afgelopen jaar zijn nagelopen. Alle posten kunnen keurig worden 
verantwoord en zijn conform de begroting. De kascontrolecommissie doet positief verslag en 
adviseert de Algemene Ledenvergadering de penningmeester en het voltallige bestuur 
financieel voor het jaar 2019 decharge te verlenen. Het verslag wordt in tweevoud 
overhandigd. Met dank aan de uitstekende penningmeester, Karin Jansen. De voorzitter 
bedankt de kascontrolecommissieleden voor hun inzet.   
 
Financieel jaarverslag 2019:  
Karin Jansen licht het financieel jaarverslag 2019 toe.  
We zijn een gezonde vereniging die haar inkomsten verkrijgt door: subsidie van de 
Gemeente, inkomsten bij sommige activiteiten, zoals catering, bijdrage bij Kunst over de 
vloer en de ledencontributie.  



 

 

Veel leden betalen meer dan € 10,00. Daartegenover staan veel niet-betalende leden.  
Er zijn in 2019 nieuwe tenten en biertafels aangeschaft.  
We hebben voldoende liquide middelen en er zijn nette reserves opgebouwd.  
 
Een bewoonster meldt dat haar contributiefactuur niet van secretaris@profburgwijk is 
gekomen; Mevrouw stuurt de mail door naar de secretaris, om na te gaan wat er aan de 
hand is. Bij de afzender staat eerst de naam van de secretaris en daarachter 
secretaris@profburgwijk.nl. 

 
6. Verkiezing Kascontrolecommissie en décharge bestuur:  

De nieuwe Kascontrolecommissie bestaat uit de volgende leden: 
 
- Dhr. Van der Ploeg wordt voorzitter 
- Mevr. Tielen wordt gekozen als kascontrolecommissie lid 
- Dhr. Van der Waals meldt zich aan als aspirant kascontrolecommissie lid. 
 
Décharge van het bestuur 2019 wordt verleend en de benoeming van de nieuwe 
kascontrolecommissie wordt goedgekeurd door de ALV. 
 

7. Bestuursverkiezing: 
Aftreden van bestuursleden Joop van Pijkeren, secretaris, en Monica Wigman, 
communicatie.  
 
Chris van Voorden spreekt Joop toe, bedankt hem voor de 6 jaren dat hij zich als secretaris 
heeft ingezet. Tevens heeft hij tal van projecten georganiseerd zoals: Koningsdag, 
Profburgbal, wijkvoetbaltoernooi en de coördinatie van de uitleen. Hij kent veel mensen in de 
wijk en had zo diverse lijntjes binnen en buiten het bestuur. Hij woont al lang in de wijk; 
zowel in het Professorendeel als in het Burgemeestersdeel. Hij wordt namens het bestuur 
hartelijk bedankt voor zijn inzet en ontvangt een cadeau en een bos bloemen. 
Joop vertelt dat hij het al die jaren met veel plezier heeft gedaan. Hij is geboren in de wijk en 
heeft op 3 plekken in de wijk gewoond. Hij heeft veel mensen ontmoet, veel geleerd en zich 
met veel plezier ingezet voor de wijk. 
 
Karin Jansen richt het woord tot Monica Wigman: Monica is door Regine Scholten (de vorige 
voorzitter) binnengehaald om communicatie naar een hoger plan te brengen. Via een 
enquête heeft zij geïnventariseerd wat de leden verwachten van de vereniging.  
De huisstijl is eenduidiger geworden, de communicatie is kernachtiger en leesbaarder 
geworden en de website kreeg een update. Het uitgebreide jaarverslag en de wijkupdate zijn 
door Monica geïntroduceerd. 
In 2019 vertrokken er verschillende bestuursleden. Daarom besloot Monica nog even aan te 
blijven. En passant nam ze ook de communicatie voor het Wijkjubileum op zich en nam ze 
deel in de organisatie. 
Het bestuur hoopt van harte dat Monica nog lang aanblijft als hoofdredacteur. Ze wordt 
gekenmerkt als: hands-on, inhoudelijk, betrokken, iemand die de scherpe randjes kan 
verzachten, iemand die zorgt voor een prettige sfeer en dat alles met een gulle lach.  
Ze ontvangt eveneens een cadeau en een bos bloemen. 
 
Benoeming nieuwe bestuursleden:  
Han van Overbeeke (voorzitter), Jackelien Kuntz (secretaris), Karin Verbaken (bestuurslid) 
en Bob Goulooze (communicatie). 



 

 

 
De nieuwe bestuursleden stellen zich kort voor en worden met instemming van de ALV 
benoemd.  

 
De nieuwe voorzitter Han van Overbeeke neemt de voorzittershamer over van Chris van 
Voorden. 

  
8. Jaarplan 2020 

De voorzitter geeft kort het woord aan Maarten Stoffers namens de Werkgroep Profburgwijk / 
Roodenburgerdistrict Duurzaam Maarten en Carolien Polderman en namens 
Ouderencontact. 
 
Het bestuur wil zich met verschillende onderwerpen bezighouden, zoals: 

a. Wijkontwikkelingen/wijkissues 
b. Sociale activiteiten 
c. Organisatie en communicatie 

 
De voorzitter licht een aantal onderdelen uit het jaarplan toe voor zover noodzakelijk: 
 
a. Wijkontwikkelingen/wijkissues: 

 
Het bestuur wil zich met name richten op:  
Is de procedure zorgvuldig gevoerd en hoe kunnen we daar invloed op uitoefenen. 

 
Ook hebben we aan de Gemeente gevraagd hoe ze om wil gaan met groen in de wijk. 
We hebben ook contacten met andere wijkverenigingen over participatie en willen samen 
actie ondernemen richting Gemeente.  

 
1. Verkeersmaatregelen in en rond de wijk: - Verkeersimpact bouwplannen 
Ananasweg/Lammenschansdriehoek - Verkeer/parkeren rond Park Roomburg - 
Verkeerssituatie Lorentzkade/Teddy Kids.  
De Verdamstraat/Fruinlaan staat er nog niet op, evenals de vernieuwing van de riolering in 
de Professorenwijk-Oost. 
 
2. Bouwplannen in/nabij de wijk, onder andere:  
- Uitbreiding Stedelijk Gymnasium Fruinlaan  
- Bouwplannen op terrein achter het Shell benzinestation (Europcar) aan de Hoge Rijndijk. 
Particulier initiatief.  
- Bouwplannen Hoge Rijndijk/Verdamstraat (Colijn): Er wordt gesproken over bouwplannen 
op deze locatie. De gemeente heeft laten weten weet hier nog kennis van te hebben.  
 
- Van Vollenhovenkade  
- Oppenheimstraat : Volgens de gemeente is bouwen nog niet aan de orde. 
 
3. Inrichtingsplan Park Roomburg: Het College heeft van Gemeente opdracht gekregen om 
een plan te maken. Dit plan zorgt voor de nodige commotie. Het bestuur vindt dat we het 
initiatief een kans moeten geven. De schets van het plan ligt er nog en heeft de aandacht 
van het bestuur. We zullen verschillende partijen langsgaan om te horen hoe de vlag ervoor 
staat. We hopen verbindingspogingen binnen de wijk te kunnen realiseren.  
 



 

 

Dhr. Uittenhout vindt dat het bestuur wat afstandelijk is op dit moment en vindt dat het 
bestuur de procedure in de gaten moet houden en of toezeggingen worden nagekomen. 
 
Er wordt voorgesteld om het sentiment onder leden van de vereniging te inventariseren. 
Deze meningen kunnen we dan vervolgens aanbieden aan de Gemeente en dat kan helpen 
om de verschillende scenario’s te bekijken. Hiermee kan de dialoog op een volwassen 
manier gevoerd worden.  
 
De voorzitter merkt op dat het bestuur van plan is een enquête te houden op een breder 
vlak; een onderdeel zullen we wijden aan het Roomburgerpark.  
 
Ad vd Waals vindt dat we als bewoners niet serieus worden genomen door de Gemeente. 
De gemeente  beroept zich op participatie, terwijl het plan er al ligt. De wijkvereniging is niet 
toegelaten tot de werkgroep en de verdeeldheid in de wijk is groter geworden. 
 
Regine Scholten herkent wat Ad vd Waals zegt. Wat ingewikkeld is: er moet participatie 
komen, maar er is een plan gemaakt en de gemeente moet een vinkje halen voor 
participatie. De gemeente weet al wat ze wil, maar formeel moeten de bewoners 
participeren. Participatie realiseren gebeurt nu niet op inhoud, maar op vorm. Dialoog in de 
wijk heb je nodig en Regine is blij met de insteek van het bestuur. 
 
 
Tijdelijke woningen Verdamstraat/Fruinlaan: 
Dhr. Dekker vraagt zich af of we een rol zien als vereniging voor het plan 
Verdamstraat/Fruinlaan en doet een appèl op het bestuur: beschouw als limiet als er voor 
het bouwen op bestaand groen onvoldoende compensatie komt. 
 
Han van Overbeeke: We houden de procedure in de gaten, de bewonersgroep kan haar 
eigen boontjes doppen, het wijkbestuur speelt geen actieve rol. Vervolgens geeft hij aan wat 
kunnen we WEL doen: De plannen toetsen aan afspraken die zijn maken, we kunnen vragen 
participatie serieus te nemen, ons houden aan afspraken die we maken. We onderzoeken 
hoe we de dialoog in de wijk op gang houden. Het proces goed laten verlopen. Daarbij 
kunnen als uitgangspunt dienen: Handhaven van groen in de wijk; Bouwen op steen; 
Speelruimte handhaven.  
 
Frans de Haan merkt naar aanleiding daarvan op dat de vereniging toeziet op de procedure. 
Er moet voorkomen worden dat mensen tegen elkaar worden uitgespeeld. Dhr. De Haan 
neemt, als bewoner van de Verdamstraat, de vereniging niets kwalijk. Het bestuur kijkt naar 
wijkaanpak inzake groen.  
 
Peter Mulder vraagt hoe activistisch het bestuur wil zijn? Han van Overbeeke: niet zó erg. 
 
Wijkschouw: 
Rinny Kooi wil nog iets delen over de wijkschouw die heeft plaatsgevonden. Het heeft lang 
geduurd voordat er een verslag kwam. Rinny Kooi voelt zich niet serieus genomen. Ook 
staat niet alles vermeld in het verslag, zij noemt het schoolplein bij de Jozefschool. 
 
Han van Overbeeke: Voor wat betreft het schoolplein, de gemeente is zich ervan bewust en 
het heeft hun aandacht.  
 



 

 

Mevr. Matallana heeft een klacht over het verkeer: De Burggravenlaan is een racebaan. 
Mevr. Matallana heeft een klacht ingediend, maar ondanks toezeggingen van de Gemeente 
dat er Politie op af wordt gestuurd, is er nog niets gebeurd. 
Han van Overbeeke zegt toe dat we hier iets mee gaan doen.  
 
4. Verkamering  
Dit speelt wel in de wijk, maar lijkt niet een groot probleem. We weten nog niet hoe het beleid 
van de Gemeente uitpakt en wat de nieuwe regelgeving voor gevolgen heeft.  
 
5. Beheer en onderhoud openbare ruimte en groen  
Hoe gaan we hier mee om in de wijk? 
 
6. Beleid omgaan met groen en speelruimte in de wijk  
 
7. Duurzaamheid en een schone wijk  
 
Maarten Stoffers, lid van de werkgroep Profburgwijk / Roodenburgerdistrict Duurzaam krijgt 
het woord en vertelt dat hij samen met Wilma van Griethuizen wijkambassadeur is. Zij zijn 
het aanspreekpunt voor verduurzaming in de wijk.  
Het gaat o.a. over groene daken, zonnepanelen en het delen van auto’s.  
Folders worden neergelegd. Er zijn diverse loketten waar je terecht kunt. Je kunt je bij hen 
aanmelden als je straatcontactpersoon wilt worden, je fungeert dan als tussenpersoon 
tussen de werkgroep en de bewoners. 
 
8. Inspraak- en bezwaarprocedures en overleg met de Gemeente i.v.m. belangenbehartiging  
 
9. Dialoog in de wijk  

 
 
b. Sociale activiteiten  
 
We hopen volgend jaar weer de nodige activiteiten te organiseren, zoals: 
1. Koningsdag  
2. Dodenherdenking  
3. Sport- en kinder-activiteiten: - Buitenspeeldag - Voetbaltoernooi  
4. Samenwerking met Ouderencontact Profburgwijk  
Carolien Polderman krijgt het woord namens Ouderencontact: Ze is blij met de samenwerking met 
de penningmeester. Ook heeft ze heel prettig samengewerkt met Monica Wigman. 
Er heeft een fijn overleg plaatsgevonden tussen Ouderencontact en Karin Verbaken en Bob 
Goulooze. Het Ouderencontact bestaat inmiddels 7 jaar en vaart een eigen koers met veel actieve 
mensen. 
 
5. Uitleen van materialen (continu proces)  
 

c. Organisatie en communicatie  
 

1. Inwerken gedeeltelijk vernieuwd Bestuur: hier zijn we nog volop mee bezig 
 
2. Ledenwerving: we krimpen, zou fijn zijn als we groeien. Vooral jonge leden zijn welkom. 



 

 

Wij krijgen geen lijst met nieuwe bewoners in de wijk vanuit de Gemeente. Voorstel is om opnieuw 
een brief te maken die we kunnen laten verspreiden door makelaars bij de verkoop van huizen in 
de wijk.   
 
3. Versterken contacten met de politiek en andere beleidsbepalers  
 
4. 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. 

 
Het jaarplan 2020 wordt vastgesteld door de ALV. 

 
 

9. De penningmeester licht de begroting 2020 toe.  
 
De begroting wordt vastgesteld door de ALV. 

 
10. Rondvraag en Sluiting 

 
Regine Scholten merkt op dat ze blij is met het nieuwe voltallige bestuur. Het heeft veel 
moeite gekost om nieuwe bestuursleden te vinden. Ze wenst het nieuwe bestuur veel 
succes. 
 
Om 22.00 uur sluit de voorzitter de vergadering. 
 
 
 
 
Bijlage: 
- Presentielijst ALV 14-07-2020 

 
 
 

 


