Jaarplan 2022
Op de ledenvergadering van 2021 is, mede als reactie op de situatie rond de tijdelijke woningen
aan de Fruinlaan en het Roomburgerpark, de vraag aan de orde gesteld of de huidige doelstellingen van de vereniging en de wijze van belangenbehartiging vis-a-vis de gemeente nog passend
zijn. De vergadering heeft een werkgroep in het leven geroepen, die een verkenning heeft gedaan
en adviezen heeft geformuleerd.
De rapportage, de adviezen en de reactie van het bestuur daarop staan geagendeerd voor de algemene vergadering van 2022.
We hebben er daarom nu voor gekozen een jaarplan op te stellen zoals we dat gewend zijn, een
kort plan zonder op mogelijke veranderingen vooruit te lopen. Als de algemene vergadering daar
aanleiding toe geeft, zullen passende bijsturingen en stappen gezet worden.
Thema’s
In het vorige jaarplan kozen we als speerpunten: wonen, verkeer en groen. Die thema’s blijven actueel.
Met het nieuwe college willen we in gesprek gaan hoe de beleidsthema’s van de gemeente een
vertaling krijgen in de wijk.
Uit onze enquête van 2020 hebben we drie aanvullende thema’s gekozen: Jongeren, Plek om samen te komen en Gesprek met de wijk. Twee daarvan hebben een vervolg gekregen: de opzet van
een Buurthuis en het gesprek met de wijk zijn in gang gezet; dat laatste vraagt nog om een vervolg. Het thema jongeren heeft aandacht gekregen in de wijkkrant, maar is (nog) niet opgepakt en
kan hopelijk ook vanuit het nieuwe buurthuis een impuls krijgen.
Daarnaast blijven van belang:
- Participatie
- Contact met de gemeente en politiek;
- Ledenwerving en communicatiekanalen naar de leden.
In de stad spelen landelijke thema’s, zoals duurzaamheid en energietransitie, die natuurlijk ook
onze wijk aangaan. Wij prijzen ons gelukkig met actieve werkgroepen die deze thema’s oppakken.
Wijkontwikkelingen/Wijkissues
1. Verkeersmaatregelen in en rond de wijk:
- Verkeersveiligheid (o.a. Burggravenlaan, De Sitterlaan, Thorbeckestraat)
- Herinrichting station Lammenschans
- Herinrichting Hoge Rijndijk
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)
- ‘Dingjan-locatie’
3. Beheer en onderhoud openbare ruimte en groen
- Riolering Professorenwijk Oost en West
4. Beleid omgaan met groen en speelruimte in de wijk
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In samenspraak met Ouderencontact
1

- Duurzaamheid en een schone wijk
5. Participatie en overleg met de gemeente: hoe komen we van inspraak naar meebeslissen
6. Gesprek met de wijk
Sociale activiteiten
Nu corona, hopelijk voorgoed, achter ons ligt, zetten we ons (weer) in aan de realisatie van de
volgende activiteiten:
1. Koningsdag
2. Dodenherdenking
3. Sport- en kinder-activiteiten:
- Buitenspeeldag
- Voetbaltoernooi/Wijkrun
4. Kunst over de vloer
5. Stimuleren activiteiten buurthuis ???
6. Uitleen van materialen (continu)
Organisatie en communicatie
1. Ledenwerving
2. Versterken van 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 en bij te dragen aan activiteiten in de wijk
c. 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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