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Jaarverslag
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Voorwoord

Met dit jaarverslag sluiten we het bestuursjaar 2019
van de wijkvereniging af. Terugkijkend kunnen we
eigenlijk niet zeggen dat het een rustig jaar was.

Zo namen we in maart 2019 afscheid van onze
voorzitter en twee bestuursleden en stond het hele
jaar in het teken van de zoektocht naar nieuwe
leden. Gelukkig zijn we erin geslaagd om drie
nieuwe potentiële bestuursleden te vinden, die naar
verwachting bij de volgende ALV worden benoemd.

2019 was ook een jubileumjaar. Het was namelijk
25 jaar geleden dat deze wijkvereniging is opgericht.
In de Wijkkrant van april 2019 vertelden drie oud-

foto’s voorpagina RobOudshoorn

voorzitters over de start in 1994, de doorontwikkeling
en stand van zaken van onze wijkvereniging. Om
het jubileum te markeren en met de leden te vieren,
hebben we verschillende activiteiten georganiseerd.
In september was er een hardloopwedstrijd in de
wijk, een dansfeest in de aula van het Bonaventura
college en een debat in de St. Josephschool over het
verleden en de toekomst van belangenbehartiging
in de wijk. Ook onderzoekt de wijkvereniging de
mogelijkheden om een co-creatie te ontwikkelen
tot een digitaal kunstwerk, in de vorm van een
Wanderen-app. Met deze activiteiten beoogde het
bestuur alle soorten bewoners in de wijk iets te
bieden, jong en oud en met verschillende interesses.
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De jongste wijkbewoners hadden overigens pech dit
jaar want de inmiddels traditionele buitenspeeldag
kon niet doorgaan. Op 13 juni kwam de regen met
spreekwoordelijke bakken uit de hemel, echt geen
weer om buiten te spelen. Het Profburgbaltoernooi
vond geen doorgang wegens de jubilieumactiviteiten.

Ook op het vlak van wijkissues was het niet
rustig. Nog altijd houdt de herinrichting van het
Roomburgerpark de gemoederen bezig. Het
college was na meerdere inspraakavonden tot een
inrichtingsvoorstel gekomen, maar na het horen
van vele insprekers, was de gemeenteraad niet
overtuigd. Er is een nieuw participatietraject gestart,

dat doorloopt tot in 2020. En het venijn zat in de
staart toen de gemeente – voor velen als volkomen
verrassing – aankondigde dat op het trapveldje aan
de Verdamstraat tijdelijke woonunits zullen worden
geplaatst. Over dit project is het laatste woord nog
niet gezegd.
Wij kijken terug op een druk 2019 en zien uit naar
een jaar waarin we met een voltallig bestuur de
uitdagingen van 2020 te lijf kunnen gaan.

Het bestuur van de vereniging Professorenen Burgemeesterswijk:
Chris van Voorden, Karin Jansen,
Joop van Pijkeren en Monica Wigman
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Activiteiten vereniging
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Koningsdag
Ondanks het wisselvallige weer werd
ook deze keer het Koningsdagfeest
weer een groot succes. De vrijmarkt
kon zich verheugen in een grote
opkomst van zowel van verkopers
als kopers. Vanwege een zieke
burgemeester opende wethouder
Yvonne van Delft Koningsdag. Vele
kinderen, ouders, vrijwilligers en
buurtgenoten vermaakten zich van
vroeg tot laat met de activiteiten,
muziek en entertainment.
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Doden
herdenking
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De jaarlijkse bijeenkomst op 4 mei op de
kop van de Zeemanlaan trekt al jaren een
vaste club bezoekers en dat was dit jaar
niet anders. Chris van Voorden, kersvers
bestuurslid, hield een korte, indrukwekkende
speech en enkele kinderen lazen gedichten
voor. Daarna legden de wijkgenoten een krans
en rozen bij de boom die ter nagedachtenis
aan de slachtoffers is
geplant op deze plek.
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Jubileum
wijkfeest

In de aula van het Bonaventuracollege was in het
teken van het jubileum een dansfeest georganiseerd
voor de wijkbewoners. Er was een grote coverband
en er waren twee dj’s die afwisselend voor heerlijke
dansmuziek zorgden. Voor de aanwezigen werd het
een swingende avond!
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Jubileum
wijkrun
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Op zondagmiddag kon er een hardloopparcours worden gelopen langs de
Lorentzkade en de Van den Brandelerkade.
Het zonnetje scheen en het was prima
loopweer. In de categorieën tot 13 jaar
(2 km) waren er prijzen voor zowel de snelste
jongens als de snelste meisjes en voor de
categorie 13+ voor de snelste heren en dames
(5 km). De opbrengst is geschonken aan
hospice Issoria in onze wijk.
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Jubileum
wijkdebat

In de aula van de St. Josephschool vond
een gesprek plaats over verleden, heden
en toekomst van belangenbehartiging in de
wijk. Helaas lieten de genodigde wethouders
verstek gaan, maar raadslid Jordan van
D66 naam de honneurs met verve waar.
Zeer interessant waren de inkijkjes in hoe
belangenbehartiging speelt bij andere wijken
in de stad.
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Kunst Over
de Vloer

Het eerste weekend van november vond voor
de tiende keer het tweejaarlijkse muziekfestival
van onze wijk plaats: Kunst over de Vloer, met
professionele musici die in huiskamers spelen ter
beschikking gesteld door wijkbewoners. Het festival
kent inmiddels een grote schare vaste fans en door
slimme programmering van Ward Assmann zagen
we veel nieuwe én jonge bezoekers dit jaar.
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In december zijn alle vrijwilligers van de
wijk uitgenodigd voor een borrel in Tuin van
de Smid. Als bedankje voor hun inzet. Van
krantenbezorger tot vlaggenmeester, van
redacteur tot koningsdagspelletjesbegeleider,
alle inzet wordt enorm gewaardeerd.
Alleen samen kun je immers zoveel mooie
activiteiten organiseren.

Vrijwilligers
borrel

Een van de vaste activiteiten
van de vereniging, de uitleen,
blijft onverminderd populair. Er
werd volop gebruik gemaakt van
alle uitleenmaterialen die ter
beschikking staan aan leden: van
picknicktafels tot partytenten.
Van deze laatste categorie zijn
dit jaar twee nieuwe exemplaren
aangeschaft.

Uitleen
materialen
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Overige zaken
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Huiskamer
bridge

De twee leesgroepen in de wijk, waarvan
één onder leiding van Carolien Polderman
en één onder leiding van
Marien Verhagen, zijn ook dit jaar
meerdere keren bijeengekomen. Beide
groepen werken met boeken uit een koffer
van Probiblio, via de openbare bibliotheek.
De leden ervaren de bijeenkomsten als
fijne contactmomenten.

Lees
groepen

19

In de wijk met buurtgenoten eenmaal
per maand bridgen in de ochtend, in de
middag of avond. Dat is de opzet van
huiskamerbridge in de wijk. Kennismaken
met elkaar, gezelligheid en plezier staan
voorop. In september 2019 zijn 14 paren
gestart met het 2e seizoen huiskamerbridge.
De kleine onvolkomenheden in de organisatie
zijn verbeterd. De bridgers zijn gewend
geraakt aan de wijze van afspreken met
elkaar en het digitaal bespreken van de
bridgetas. Dat loopt allemaal op rolletjes.
Er is nog ruimte voor meer bridgers,
met of zonder partner, aanmelden via
huiskamerbridge@profburgwijk.nl
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Ouderen
contact

Ouderencontact Profburgwijk is een zelfstandige
organisatie die ouderen in de wijk informeert over
activiteiten en voorzieningen en sociale contacten
in deze groep faciliteert. In 2019 lag de focus van
Ouderencontact voornamelijk op het mobiliseren
van ouderen en het inschakelen van de gemeente
om geschikte woningen voor ouderen in onze
wijk te realiseren. Ouderencontact stelt een eigen
jaarverslag en jaarrekening op. Zie hiervoor:
www.ouderencontactprofburgwijk.nl
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Wijkissues

Park Roomburg
In de eerste helft van 2019 voerde de gemeente meerdere
gesprekken met betrokkenen over de herinrichting van
het Roomburgerpark. In de gemeenteraad van 20 juni
werd besloten dat het gepresenteerde voorstel niet
voldeed en het college kreeg een aanvullende opdracht:
stel een inrichtingsvoorstel op voor het wijksportpark
Roomburgerpark, samen meteen representatieve groep
stakeholders. Dit participatietraject is gestart in het najaar.
Het is nog niet bekend wanneer hiervan resultaten gedeeld
gaan worden. Feit is wel dat meerdere betrokkenen niet
gelukkig zijn met de huidige gang van zaken. Het bestuur
Is niet een van de participanten, maar volgt wel of de
gemeente zich aan haar afspraken houdt.

Stedelijk
gymnasium

De verbouwing van het Stedelijk
Gymnasium aan de Fruinlaan, waarbij
er een verdiepte gymzaal en meerdere
lokalen worden bijgebouwd, is in de zomer
van 2019 gestart en zal naar verwachting
tot begin 2021 duren.
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berichtgeving was laat en niet iedereen
heeft bericht ontvangen. Bovendien gaat
er speelruimte verloren en zijn eerdere
afspraken – het veldje zou groen blijven
– geschonden. De direct omwonenden
hebben zich verenigd in een actiecomité
en gaan met de gemeente in gesprek
over alternatieven. Het bestuur woonde
de bewonersavonden bij en volgde
ontwikkelingen en de discussies onder
wijkbewoners nauwgezet. Wordt vervolgd
in 2020.

Tijdelijke woningen
Verdamstraat/Fruinlaan

Begin december ontvingen omwonenden
van de Verdamstraat en de Fruinlaan
bericht van de gemeente dat er een
besluit was genomen om op het trapveldje
aan de Verdamstraat zestien woonunits
te plaatsen, voor een periode van 10 jaar.
Deze woningen staan op dit moment
op de Sumatralaan, maar op die locatie
gaat nu gebouwd worden. De gemeente
is daarom op zoek naar een nieuwe
locatie. Omwonenden zijn niet te spreken
over de aanpak van de gemeente. De

25

0

2018
2019
2018
2019

2
4

5

3

60

20

25

80

30

100

30

35

31

120

40

23

20

totaal

37

2018

= leden
Geroyeerd

20

Totaal

400

29

600

1000

881

929

50

1200

60

= donateurs

36
40

800

926

981

44

32

totaal

Verloop leden en donateurs

3

10

8

52

200

45

30

Meetpunt 31 december 2019

0

0

34

2019

Aangemeld
18

40

15

Opgezegd*

19
20

7

10

2018

* Voornaamste reden van opzegging is verhuizing. In een enkel geval gaat het om
een overlijden. Royeren van leden gebeurt cf. de statuten (bij leden 2 jaar achtereen
de contributie niet voldoen, bij donateurs een jaar contributie niet voldoen ondanks
twee aanmaningen).

0

2019

Leden overzicht
2019

26

Verenigingszaken

Communicatie

In 2019 is de huidige communicatiestructuur
onderhouden en gecontinueerd: De Wijkkrant,
Wijkupdate, website en facebook. De Wijkkrant is,
zoals ieder jaar 3x uitgekomen met 52 pagina’s
en wordt grotendeels uit advertentieinkomsten
gefinancierd. De digitale nieuwsbrief Wijkupdate
is 3x keer verschenen: op die momenten dat er
een actuele aanleiding voor was. Het afgelopen
jaar is het aantal bezoekers van de website weer
gestegen. Met gemiddeld 1.000 bezoekers per
maand, doet de wijk het voor zo’n relatief kleine
doelgroep heel goed. Wat daarbij geholpen heeft,
zijn evenementen als Koningsdag, Kunst over

de Vloer en de discussies rondom issues zoals
het Roomburgerpark en de mogelijke plaatsing
van tijdelijke woningen aan de Verdamstraat. We
constateren dat rondom pieken in deze issues het
aantal bezoekers aanzienlijk toeneemt. Daarnaast
zien we dat de reacties op facebook toenemen, nu
we besloten hebben om nieuwe berichten op de
website ook op de facebookpagina te plaatsen.
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Bestuur

Het bestuur van de wijkvereniging bestaat uit vier
vrijwilligers met elk een eigen aandachtsgebied.

Karin Jansen

penningmeester

Joop van Pijkeren

secretaris

Chris van Voorden

bestuurslid

Monica Wigman

communicatie

Vormgeving beau-design.nl

Statutair
gebied
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