
Op 28 maart 2018 is de ALV van 

de Vereniging Professoren- en 

Burgemeesterswijk. Het verkiezings-

debat van de wijkvereniging en de 

Gemeenteraadsverkiezingen zijn dan 

net achter de rug. Een prima moment 

om terug te kijken op 2017.

Regelmatig is gevraagd of het gebied 

tussen het Rijn-Schiekanaal, Hoge 

Rijndijk, Utrechts Jaagpad en Veerhuis 

bij onze vereniging zou moeten 

worden betrokken. Dit gebied behoort 

volgens de statuten niet tot ons 

aandachtsgebied. In april 2017 hebben 

de bewoners in dat gebied de Wijkkrant 

en een brief ontvangen waarin naar 

de belangstelling voor aansluiting bij 

de wijkvereniging werd gevraagd. 

Ook hebben we geïnformeerd of 

bewoners zich actief als vrijwilliger 

wilden inzetten. We hebben een aantal 

positieve reacties ontvangen, maar 

uiteindelijk bleek de respons toch wel 

beperkt. Daarom hebben wij besloten 

de huidige grenzen te handhaven.

De bouwplannen voor twee 

appartementencomplexen aan de 

Van Vollenhovenkade hebben de 

gemoederen in de wijk het afgelopen 

jaar behoorlijk bezig gehouden. 

Uiteindelijk hebben bezwaren van 

de school, omwonenden en de 

wijkvereniging ertoe geleid dat de 

plannen niet in deze vorm doorgaan.

Ook Park Roomburg heeft de 

wijk weer wakker geschud. De 

Gemeenteraad heeft besloten een 

haalbaarheidsonderzoek te verrichten 

voor een herinrichting van het Park. 

Medio 2018 worden de resultaten van 

dit onderzoek verwacht.

Om u van alle ontwikkelingen op 

de hoogte te houden, hebben wij in 

2017 een WijkUpdate geïntroduceerd. 

Ook de website heeft een nieuwe 

eigentijdse ‘look’ gekregen. Rob Beurse 

heeft na 11 jaar afscheid genomen als 

hoofdredacteur van de Wijkkrant. Wij 

zullen hem zeker missen! Gelukkig 

hebben we in Monica Wigman een 

fantastische opvolgster gevonden.

Financieel gaat het goed met de 

wijkvereniging. Het fi nancieel 

verslag kunt u bij ons opvragen en is 

beschikbaar bij de ALV. We hopen dat 

ook u komt!

Regine Scholten - Voorzitter



Het bestuur van de wijkvereniging

bestaat uit zes vrijwilligers met elk een 

eigen aandachtsgebied.
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COMMUNICATIE
Zo nu en dan gaan er stemmen op om onze glossy 

Wijkkrant alleen nog digitaal te verspreiden. 

We zijn er echter als bestuur, en velen met ons, 

van overtuigd dat een digitale versie nooit dat 

gevoel van sociale verbondenheid kan creëren 

zoals een fysiek blad dat kan. Een blad dat 

bij 3700 wijkgenoten ongeveer tegelijk op de 

mat valt, dat op tafel ligt of op het toilet en 

geregeld nog eens wordt opgepakt. Ook dit jaar 

is de Wijkkrant driemaal verschenen: in april, 

september en december. Wel hebben we in 2017 

op onregelmatige basis een digitale wijkupdate 

verstuurd: een e-mail nieuwsbrief met actuele 

berichten uit de wijk. We bereiken daar nu circa 

700 wijkgenoten mee en hopen dat gestaag uit te 

breiden. U kunt zich hiervoor aanmelden via onze 

website www.profburgwijk.nl. Deze website is in 

2017 volledig vernieuwd en heeft een nieuwe frisse 

uitstraling gekregen. U leest op de website altijd 

de meest actuele stand van zaken van dossiers en 

activiteiten en u kunt er ook op reageren. 

De app Nextdoor heeft ook in onze wijk veel 

leden. Buurtgenoten gebruiken de app voor het 

melden van verloren voorwerpen, verdwaalde 

huisdieren of het aanbieden van klusjes. Ook de 

veiligheid is hier een belangrijk onderwerp. Zo 

meldden veel buurtgenoten eind 2017 dat zij 

slachtoff er waren geworden van hetzelfde type 

auto-inbraak. Als wijkvereniging gebruiken we de 

app aanvullend op de eigen middelen, bijvoorbeeld 

voor de aankondiging van Kunst over de Vloer. Een 

evenement dat ook toegankelijk is voor mensen 

buiten onze wijk.   

LEDEN 
2017
Verloop     
leden en     
donateurs
Meetpunt 

31 december 2017

            = leden

            = donateurs

Aangemeld

0 20 40 60 80 100 120

26
9

29
5

2
0

1
6

2
0

1
7

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Opgezegd

2
0

1
6

2
0

1
7

Geroyeerd

0 5 10 15 20 25 30

Totaal

0 200 400 600 800 1000 1200

986

970

62

60

7

4

35

19

11
1

3
26

2
0

1
6

2
0

1
7

2
0

1
6

2
0

1
7

totaal

12

1030

29

1048

35

23

34

42

totaal

STATUTAIR 
GEBIED

            = donateurs            = donateurs            = donateurs            = donateurs            = donateurs            = donateurs            = donateurs



Een persoonlijk interview met burgemeester Lenferink in de Wijkkrant luidde Koningsdag 2017 in. Op het Oranjeplein 

vierden we op 27 April weer op grootse wijze Koningsdag. Dit jaar was het op een regenbuitje na prima weer met 

zowaar een zonnetje aan het eind van de dag. Honderden kinderen en hun ouders bezochten dit mooie feest. Er was 

een DJ, live muziek, spelletjes, een circus en een kruipdoor-sluipdoor grot, het was kortom weer hartstikke leuk en 

gezellig.

OUDERENCONTACT

APRIL 

Klein regenbuitje op Koningsdag



Activiteiten Vereniging Professoren- & Burgemeesterswijk 2017

De wijkvereniging en Kinderopvang ’t Kasteel organiseer-

den voor de tweede keer de Buitenspeeldag voor kinderen 

in de lagere schoolleeftijd. Dit jaar op 14 juni. De wijk-

vereniging regelde de vergunning, stelde materialen ter 

beschikking en verzorgde samen met ’t Kasteel de commu-

nicatie. ’t Kasteel gaf invulling aan het programma en had 

allerlei creatieve en sportieve activiteiten georganiseerd. 

Er was straatvoetbal, twister, stuntelsteltloop, hockey met 

mega wattensticks, schminken en nog veel meer. Om de 

dorst te lessen werden gezonde drankjes geserveerd. Het 

was een prachtige zonnige middag!

Ouderencontact bestaat inmiddels bijna 5 jaar. Op donderdagochtend 12 juli is dat eerste 

lustrum gevierd. Elk jaar wordt een jaarverslag gepubliceerd en een fi nancieel jaarverslag. 

Hoogtepunten uit het afgelopen jaar zijn de vele bijeenkomsten op donderdagen, de 

gezamenlijke bezoeken aan musea en de opening van de Jeu de Boulesbaan op het 

Trigonterrein. Ook blijft de groep wedijveren voor betaalbare seniorenwoningen in onze 

wijk. Met als doel dat ouderen in de wijk kunnen blijven wonen en de eengezinswoningen 

vrij komen voor doorstroming. Op onze website en op de website van het Ouderen-

contact zijn de nieuwsbrieven en de jaarverslagen van Ouderencontact te vinden. De 

wijkvereniging zet haar goede contacten met Ouderencontact graag voort.

JUNI 

De wijkvereniging organiseerde op 4 mei een 

herdenkingsbijeenkomst op de Zeemanlaan, die door 

circa 75 wijkbewoners werd bijgewoond. Onze voorzitter 

verbond in haar toespraak een persoonlijk bezoek aan de 

herdenkingsplaatsen Auschwitz en Sobibor aan de thema's 

vrijheid en herdenken. Door de achtjarige Mara werd een 

eigen gedichtje voorgelezen. Na een minuut stilte werd 

tenslotte een krans gelegd bij de herdenkingsboom.

MEI

OUDERENCONTACT

Tweede Buitenspeeldag 
groot succes

Dodenherdenking



Activiteiten Vereniging Professoren- & Burgemeesterswijk 2017

In 2017 zijn twee leden van de tweede 

leesgroep om verschillende redenen 

gestopt met deelname. Twee nieuwe 

oudere wijkbewoonsters hebben zich 

aangemeld en zullen dit kalenderjaar 

meedoen. Beschikbare plaatsen worden 

via de wijkvereniging en via Ouderen-

contact gepubliceerd en de belangstel-

ling blijft onverminderd groot. 

LEESGROEPEN

AUGUSTUS NOVEMBER

Op zondag 27 augustus vond voor de tweede keer 

het Profburgbaltoernooi plaats voor kinderen uit de 

Professoren- en Burgemeesterswijk. Op het korfbalterrein 

van Trigon streden zes teams, bestaande uit klasgenoten, 

vrienden of straatgenoten, in twee poules om de 

felbegeerde bekers. Ouders, broertjes en zusjes en andere 

toeschouwers moedigden aan en met het lekkere weer 

was het een heerlijke dag. Nieuw dit jaar was de penalty 

wedstrijd. Elke deelnemer kon een penalty nemen tegen 

een échte keeper. Het was een spannende wedstrijd 

waarbij de keeper uiteindelijk aan het kortste eind trok. 

Op 5 november 2017 was het tijd voor de 9e editie van 

dit bijzondere wijkevenement. In acht huiskamers en één 

school vonden in totaal 18 concerten plaats. Klassieke 

muziek, Caribbean jazz, wereldmuziek uit Brazilië,  een 

kindervoorstelling en een spektakelstuk van 10 muzikan-

ten van Fanfare 9x13. Bijna alle voorstellingen zaten goed 

vol, in totaal zijn er rond de 430 kaarten verkocht. Het is 

fantastisch dat er bij iedere editie weer mensen in de wijk 

zijn die hun huiskamer als concertzaal ter beschikking 

stellen. Ook het KodV comité heeft weer een geweldige 

klus geklaard.

9e editie Kunst over de VloerZonovergoten 
Profburgbaltoernooi



Ook dit jaar sloten wij samen met wijkbewoners het jaar af tijdens een gezellige kerstborrel met een glaasje glühwein of 

warme chocolademelk. Het koor ‘SingInTune’ zorgde voor muzikale omlijsting met kerstliederen en stemmige popsongs. 

De borrel was tevens het moment dat Rob Beurse afscheid nam als hoofdredacteur van onze Wijkkrant. Na 11 jaar 

vond hij het tijd worden om het stokje over te geven. De kerstborrel gebruiken we ook altijd om onze vrijwilligers te 

bedanken met een aardigheidje, dit jaar een VVV-tegoedbon.

Kerstviering en afscheid hoofdredacteur

DECEMBER 

Uitgeleend in 2017: 136x 

picknicktafels, statafels, partytafels; 

22x partybanken; 10x feestverlichting; 

7x geluidsinstallatie; 1x marktkraam 

en 45x partytenten! Met dank aan 

de vrijwilligers die helpen bij het 

uitlenen en terug innemen van alle 

feestbenodigdheden. Er zijn weer veel 

buurtfeesten geweest dit jaar.  

UITLEEN VAN 
MATERIALEN 



Ontwerp: Marco van Bodegom / Beau-Design.nl   -   Fotografi e:  Rob Beurse Fotografi e, Frans Hoek Fotografi e,  Karin Jansen, Googlemaps en Ouderencontact.

Doss i e r s

Bouw appartementen 
Van Vollenhovenkade 
gaat niet door 

De omleidingen en de poller 

in de Sitterlaan zorgden de 

afgelopen twee jaar geregeld 

voor wat gemor bij wijkgenoten 

en de nodige problemen rondom 

veiligheid en sluipverkeer. Maar 

in augustus 2017 was het leed 

geleden: op feestelijke wijze werd 

de spooronderdoorgang op de 

Kanaalweg geopend. Sindsdien 

horen de fi les die vier tot zes 

keer per uur voor de spoorbomen 

stonden, tot het verleden. Ook de 

veiligheid is vergroot; fi etsers en 

voetgangers gaan bovenlangs en 

hoeven geen gevaarlijke weg over 

te steken.     

drong bij de gemeente aan op over-

leg met álle betrokkenen. 

Uiteindelijk verleent de Gemeente 

alsnog de vergunning in 2017. In 

het najaar van 2017 leidt dat tot een 

recordaantal van circa 500 bezwaar-

schriften, ingediend door omwonen-

den, ouders, school, wijkvereniging 

en andere belanghebbenden. 

In november 2017 organiseert de 

Bezwarencommissie van de gemeen-

te een openbare hoorzitting om 

deze bezwaarschriften inhoudelijk te 

bespreken. De Bezwarencommissie 

adviseert naar aanleiding daarvan 

aan de gemeente om de omgevings-

vergunning voor de appartemen-

tenbouw alsnog te weigeren. Het 

gemeentebestuur heeft dit advies 

van de Bezwarencommissie over-

genomen. De wethouder verwacht 

dat er nu een andere, kleinschaliger, 

invulling aan de bouwplannen op 

deze locatie wordt gegeven, gedacht 

wordt daarbij aan zelfstandige 

woningen.

Kanaaltunnel 
feestelijk geopend 
in augustusin augustus

In 2009 worden plannen gelanceerd 

voor de bouw van appartementen aan 

de Van Vollenhovenkade, direct gerela-

teerd aan de nieuwbouw van de 

Lorentzschool. Enige jaren is het stil 

tot in 2016 alsnog een vergunning 

wordt aangevraagd door de aannemer. 

De plannen leidden tot veel onrust: 

men maakt zich zorgen over leefbaar-

heid, parkeer- en verkeersdruk én 

verkeersveiligheid tijdens de bouwfase 

en na de oplevering van de apparte-

mentencomplexen. De wijkvereniging 

Plannen bouwfase 2 
Oppenheimstraat/
Josephschool 
gewijzigd

In 2017 heeft de Gemeente zich 

langdurig gebogen over de ingediende 

zienswijzen (circa 270) over de tweede 

bouwfase aan de Oppenheimstraat. 

Omwonenden maakten zich zorgen 

over de verkeersveiligheid, de 

Overlast

In 2017 ontving de wijkvereniging 

veel signalen van bewoners over 

overlast door jongeren bij het Room-

burgerplein en ter hoogte van de Van 

Vollenhovenfl at. Er is daarna twee 

keer overleg gevoerd op het stad-

huis, samen met een paar bewoners. 

Dit overleg tussen politie, hand-

having, wijkregisseur en de afdeling 

veiligheid heeft geleid tot een plan 

van aanpak. D66 heeft in de raad vra-

gen gesteld aan B&W over de ernstige 

overlast. Aan het Roomburgerplein is 

het inmiddels wat rustiger geworden; 

aan de Uhlenbeckkade/Van Volen-

hovenkade blijft het nog onrustig. 

De problematiek heeft in ieder geval 

gemeentebreed de aandacht.



In 2017 is er veelvuldig overleg 

geweest tussen het Stedelijk 

Gymnasium en omwonenden van 

de Fruinlaan over de gewenste 

uitbreiding van het schoolgebouw 

en de geplande uitvoering daarvan. 

De partijen hebben elkaar op 

belangrijke punten gevonden en 

de formele ‘Aanvraag Omgevings- 

(bouw)vergunning’ is ingediend en 

gepubliceerd. Als de vergunning 

wordt verleend en er geen verdere 

aanpassingen aan het ontwerp 

nodig zijn, kan de aanbesteding en 

uitvoering van de nieuwbouw naar 

verwachting in 2018 starten.

Overleg uitbreiding 
Stedelijk Gymnasium 
succesvol

aantasting van het groen en de 

toename van de drukte in dit 

intensief gebruikte stukje van onze 

wijk. In de loop van 2017 werd 

bekend dat de gemeente alsnog 

mogelijke aanpassingen van het 

bouwplan onderzocht. Tijdens 2017 

is hierover verder geen nieuws naar 

buiten gekomen. 

Begin 2018 heeft het College 

een nieuw voorstel aan de 

Gemeenteraad voorgelegd 

waarin hele nieuwe plannen zijn 

opgenomen. De wijkvereniging 

volgt dit dossier op de voet en in 

de Wijkkrant van april 2018 leest 

u meer over de voornemens van 

de gemeente en de nieuwe vragen 

en punten van aandacht die deze 

plannen oproepen. 

Op 28 september 2017 heeft de 

Gemeenteraad een motie aangeno-

men om onderzoek te doen naar de 

haalbaarheid van een herinrichting 

van Park Roomburg. Aanleiding tot 

deze motie waren het Contourenplan 

buitensportaccommodaties van de 

Gemeente dat voorstelt Hockey-

club Roomburg te verhuizen naar 

sportpark De Vliet en het plan de 

'Third Place' van de Hockeyclub met 

alternatieven voor het Park, om-

dat de club liever niet verhuist. De 

belangen van de diverse groepen 

betrokkenen lopen niet parallel. 

Omwonenden en ook andere wijkbe-

woners hechten vooral aan behoud 

van het park en groen, terwijl 

sportverenigingen en scholen sport 

niet graag uit de wijk zien verdwij-

nen. De Gemeente richt voor het 

haalbaarheidsonderzoek een parti-

cipatieproces in en heeft hiervoor 

een grote groep belanghebbenden, 

waaronder de wijkvereniging, 

uitgenodigd. Het college stelt 

daarvoor een participatieplan op, 

waaraan op dit moment nog wordt 

gewerkt. Wij zullen dit dossier 

komend jaar nauwlettend volgen.

Discussie Park 
Roomburg laait 
weer opweer op

Verkamering

In 2017 heeft de wijkvereniging 

zich gebogen over de voors en 

tegens van verkamering in de 

wijk. Daarmee wordt het opdelen 

van woningen in kamers voor 

kamerbewoning bedoeld. Op 28 

maart 2017 heeft het college 

van B&W aan de gemeenteraad 

zijn conceptbeleidsregels over 

verkamering aangeboden. De 

wijkvereniging heeft haar 

zienswijze op deze beleidsregels 

ingediend. 

De wijkvereniging vindt dat 

studenten zeker thuishoren in onze 

wijk, maar is van mening dat vele 

(fl at)woningen in onze wijk niet 

geschikt zijn voor kamerbewoning. 

De wijkvereniging pleit dan ook 

voor regels, bijvoorbeeld voor 

de omvang van een kamer, het 

aantal onzelfstandige woonruimten 

per woning en het percentage 

kamerwoningen per straat. Alleen 

de PVDA heeft zich hard gemaakt 

voor dergelijke regels, maar er was 

geen meerderheid voor in de raad. 

Uiteindelijk heeft de raad besloten 

alleen extra akoestische eisen te 

stellen bij de verlening van een 

vergunning voor kamerverhuur. 

Verkamering zal een van de 

onderwerpen zijn tijdens het 

verkiezingsdebat op 13 maart 

2018.


