JAARPLAN VERENIGING PROFESSOREN- EN BURGEMEESTERSWIJK - 2020
Het bestuur wil zich in dit jaar bezighouden met de onderstaande onderwerpen. Veel
daarvan staan al langer op de agenda.
Nu het bestuur naar verwachting weer op volle sterkte zal zijn, willen wij ook aandacht
geven aan een aantal ‘nieuwe’ onderwerpen, deels voortkomend uit de actualiteit. Het
gaat om:
- Onderzoeken of de vereniging een rol kan hebben in het gaande houden van de
dialoog in geval van tegengestelde belangen;
- Nadrukkelijk aandacht vragen voor een wijkbreed beleid voor omgaan met groen
en speelruimte.
De invulling daarvan zal in de loop van het jaar verder worden uitgewerkt.

Wijkontwikkelingen/Wijkissues
1. Verkeersmaatregelen in en rond de wijk:
- Verkeersimpact bouwplannen Ananasweg/Lammenschansdriehoek
- Verkeer/parkeren rond Park Roomburg
- Verkeerssituatie Lorentzkade/Teddy Kids
2. Bouwplannen in/nabij de wijk, onder andere:
-

Uitbreiding Stedelijk Gymnasium Fruinlaan
Bouwplannen op terrein Shell benzinestation (Europcar)
Bouwplannen Hoge Rijndijk/Verdamstraat (Colijn)
Van Vollenhovenkade
Oppenheimstraat

3. Inrichtingsplan Park Roomburg
4. Verkamering
5. Beheer en onderhoud openbare ruimte en groen
6. Beleid omgaan met groen en speelruimte in de wijk
7. Duurzaamheid en een schone wijk
8. Inspraak- en bezwaarprocedures en overleg met de gemeente i.v.m.
belangenbehartiging
9. Dialoog in de wijk
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Sociale activiteiten
1. Koningsdag
2. Dodenherdenking
3. Sport- en kinder-activiteiten:
- Buitenspeeldag
- Voetbaltoernooi
4. Samenwerking met Ouderencontact Profburgwijk
5. Uitleen van materialen (continu proces)

Organisatie en communicatie
1. Inwerken gedeeltelijk vernieuwd Bestuur
2. Ledenwerving
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.
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