
Agenda ledenvergadering Wijkvereniging
Burgemeesterskwartier

23 mei 2018
in de Molenplaats aan de Zypendaalseweg

1. Welkom, opening en vaststellen agenda
2. Voorstel tot benoeming  van Gerard Slag  tot voorzitter en van Matthew Pyatt tot lid en tot  

herbenoeming van Geeke Hissink als lid.
3. Verslag ledenvergadering 11 mei  2017 (bijgevoegd)
4. Jaarverslag activiteiten commissies en bestuur in 2017 (bijgevoegd)
5. Jaarrekening 2017 (bijgevoegd) en verslag kascontrolecommissie 
6. Begroting 2018 (bijgevoegd) 
7. Schema aftreden leden bestuur (bijgevoegd)
8. Lustrum
9. Rondvraag en sluiting

Tegenkandidaten voor de voorzitter of het bestuurslid kunnen zich voorafgaand aan de vergadering of nog tijdens
de vergadering bij het bestuur melden.

Jeppe Balkema,
Secretaris.
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Verslag ledenvergadering
Wijkvereniging Burgemeesterskwartier

11 mei 2017
Datum: 11 mei 2017
Aanwezig: W. Zwaan, J. Zwaan, F. Klokke, G. Pals, E. v.d. Woude, M. v.d. Woude, R. v. 

Kriegenbergh, L. Meeuwissen, A. Ruys, H. Donkers, M. Pyatt, M. Hettinga, G. Lodders,
N. Meeuwsen, D. v. Aalten,  G. Hissink, P. Bos, B. Freriks, F. Dijkhuizen, R. Muller, 

Afmeldingen: H. Verbeek, C. Baart de la Faille,  J.  Balkema, I. Manuel, S. van Klaveren (allen met 
bericht)

Verslag: René Muller

Agenda:
1: welkom, opening en vaststellen agenda
2: benoemen nieuwe penningmeester
3: verslag ledenvergadering 12 mei 2016
4: verslag activiteiten commissies en bestuur in 2016
5: jaarrekening 2016 en verslag kascontrolecommissie
6: begroting 2017
7: schema aftreden leden bestuur
8: rondvraag en sluiting

1 Opening en vaststellen agenda
Barend Freriks (vz.) opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
We staan kort stil bij het overlijden van Ben van Dijen, tot 11 januari 2017 penningmeester van de 
Wijkvereniging. Ook wordt Kees Joosse, vorig jaar lid van de kascommissie, herdacht.
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld

Op verzoek van het Bezoekerscentrum krijgt Loes Meeuwissen het woord. Loes vraagt aanwezigen 
zich op te geven als vrijwilliger. Er is vooral behoefte aan gidsen die bezoekers  die de Belvedère 
willen beklimmen kunnen begeleiden. Twee aanwezigen melden zich aan.  

2 Benoemen nieuwe penningmeester
Door de ziekte en het plotselinge overlijden van Ben, die vele jaren onze penningmeester is geweest, 
ontstond eind 2016 acuut behoefte aan een vervanger. Froukje Dijkhuizen heeft de rol van 
penningmeester van Ben overgenomen, Ben heeft e.e.a.  nog aan Froukje kunnen overdragen.
Formeel hoeft een wisseling binnen het bestuur niet aan de ALV te worden voorgelegd, toch vraagt 
Barend de aanwezigen hun goedkeuring te geven. De aanwezigen stemmen in met de wisseling.

3 verslag ledenvergadering 12 mei 2016
Het verslag van de ALV, dat nog als concept op de website staat, wordt door de vergadering 
goedgekeurd. Het ‘watermerk’ CONCEPT zal worden verwijderd, de definitieve versie komt op de 
website. Barend dankt de toenmalige secretaris voor het verslag.

4 verslag activiteiten commissies en bestuur in 2016
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Afgevaardigden van de commissies, of bij afwezigheid hun vervanger, geven een korte toelichting op 
het jaarverslag. Enkele aanvullende opmerkingen of vragen worden hieronder vermeld. De rest staat 
uitgebreid beschreven in het jaarverslag 2016.
Themaochtenden:  Mw. G. Pals complimenteert de commissie themaochtenden. Steeds actueel en 
goed verzorgd. Aanwezigen stemmen in met applaus.
Kunst en Cultuur:  de plaatsing van het beeld van Klaas Gubbels, weer kostendekkend georganiseerd,
wordt gewaardeerd. 
Mw. G. Pals merkt op dat o.a. door aankondigen van de concertreeks (programma 2017) op 
Facebook veel mensen die buiten onze wijk wonen kaarten hebben gekocht. 
Leden van de wijkvereniging hebben daardoor misgegrepen. 
Contactpersoon van het bestuur R. Muller zal dit melden aan de K&C-commissie.
Project Ouderen:  De grote projectgroep is teruggebracht tot een kernteam van vier leden. Er komen 
langzaam wat meer hulpvragen. De samenwerking met het wijkteam van de gemeente, drie 
vergaderingen per jaar, verloopt soepel en constructief.
Feestcommissie:  Intocht Sinterklaas en de kwartierkwis waren weer succesvol. Het aantal 
inschrijvingen voor de kwartierkwis is groter dan het aantal teams dat kan meedoen. Succesvol!
Leefomgeving:  De vernieuwde commissie is erg actief, heeft veel onderwerpen in behandeling. 
Goede relatie met de gemeente, ook met nieuw team ‘leefomgeving’ van de gemeente.
Aanwezigen benadrukken dat bij diverse onderwerpen de representatieve vertegenwoordiging van 
de leden / bewoners van groot belang is. 
Verzoek van de ALV aan de commissie: blijf bewoners informeren, regel inspraak en nodig mensen 
uit mee te denken. Contactpersoon G. Hissink zal het verzoek overbrengen aan de commissie.
Omgekeerd inzamelen: de gemeente zou begin mei informatie aan de bewoners geven, is tot op 
heden niets van gehoord. Praktijk van plaatsen containers etc. blijkt weerbarstig, is in behandeling bij
de gemeente.
Verkeersdrempels Sw. de Landasstraat: omwonenden willen van de drempels af –geven veel 
overlast- maar voortgang is onduidelijk. Helaas rijden (ook) veel wijkbewoners harder dan de 
toegestane 30 km per uur. Contactpersoon van het bestuur G. Hissink zal bij de commissie 
informeren naar de toezeggingen van de gemeente en de voortgang.
Redactiecommissie en website:  vijf nummers Wijkcontact per jaar, samengesteld door vast team en 
enkele wisselende  personen. Uit reacties blijkt steeds opnieuw dat Wijkcontact gewaardeerd wordt.
De website, beheerd door Jos Zwaan, heeft in 2016 ca. 22.300 bezoekers getrokken.
De nieuwsbrief heeft nu 257 abonnees, een jaar geleden was dat nog 47. Ca. 70% van de 
geadresseerden opent de nieuwsbrief ook werkelijk, dit is een bijzonder hoge score.
Voorzitter Barend complimenteert de redactie met zowel Wijkcontact als website. Wij worden door 
andere wijkverenigingen regelmatig als voorbeeld aangehaald. 
Bestuur:  in 2020 viert de Wijkvereniging haar 40-jarig jubileum. Vanaf 2016 wordt er geld 
gereserveerd. Er hebben zich el enkele vrijwilligers gemeld, er wordt nog gezocht naar een 
projectleider. De commissies denken mee over de opzet en invulling.
Barend Freriks stelt aspirant lid van het Matthew Pyatt voor. Matthew zal in de volgende 
bestuursvergadering kennis maken met het bestuur waarna hij in principe zal toetreden als algemeen
lid van het bestuur.
 
5 jaarrekening 2016 en verslag kascontrolecommissie
Kleine toevoeging op de tekst in de toelichting: ‘het bestuur heeft Ben van Dijen mandaat gegeven 
om met Jos Zwaan de jaarlijkse vergoeding af te spreken’.
Er wordt gevraagd waarom wij twee rekeningen courant hebben. Dit is historisch gegroeid, 
waarschijnlijk door destijds de Postbank ‘naast’ een rekening bij een van de banken. 
Penningmeester Froukje Dijkhuizen geeft nog een korte toelichting op de stukken.
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De kascommissie bestond dit jaar uit Gepke Pals en Kees Joosse. Na het overlijden van Kees Joosse in 
maart 2017 heeft Cathy Baart de la Faille zich bereid verklaard zijn plek over te nemen. Cathy is 
wegens vakantie afwezig, zodat Gepke Pals het woord krijgt. 
De kascontrole is goed verlopen, evenals voorgaande jaren ziet alles er keurig en compleet uit. 
De  kascontrolecommissie  ziet opnieuw een toename van het eigen vermogen (naar € 28.795) en 
adviseert daarom het bestuur ruim te reserveren voor het lustrumfeest in 2020. 
De kascontrolecommissie  adviseert de vergadering het bestuur decharge te verlenen.  Dit advies 
wordt door de aanwezigen overgenomen, met complimenten aan penningmeester Froukje.
Voorzitter Barend dankt Gepke en Cathy voor hun inzet.
Gepke Pals is niet herkiesbaar. 
Cathy Baart de la Faille zal volgend jaar weer lid zijn van de commissie, Dick van Aalten is bereid 
Gepke op te volgen als lid van de kascontrolecommissie.

6 begroting 2017
De begroting is sluitend, er zijn geen vragen of opmerkingen uit de zaal. 
Hiermee wordt de begroting voor 2017 goedgekeurd.

7 schema aftreden leden bestuur
In 2017 zijn geen wisselingen in de samenstelling van het bestuur voorzien, met uitzondering van het 
mogelijk toetreden van Matthew Pyatt.
Barend Freriks en René Muller kondigen aan dat ze tijdens de ALV van 2018 zullen aftreden.

8 Rondvraag en sluiting
G. Pals vraagt of er binnen de wijk behoefte bestaat resp. mogelijkheden zijn om een Whats-app 
groepje op te zetten voor buurtpreventie. Meer ogen en oren in de wijk waardoor de veiligheid 
mogelijk zou kunnen toenemen.
Het bestuur zal dit onderwerp oppakken en er bij gelegenheid op terug komen.

Barend dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit om 21:15 de vergadering.

Barend kondigt Theo Reesink van Buro Poelmans & Reesink aan: Theo zal in een presentatie de 
vorderingen van het project ‘Jansbeek’ toe lichten.
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Activiteitenverslag 2017

Kunst- & Cultuurcommissie

Meesters in de Burgemeesters Kamers 

In het jaar 2017 heeft de commissie concreet vormgegeven aan haar doelstelling, “deelname van wijkbewoners aan kunst & 
cultuuractiviteiten”, middels de organisatie van huiskamerconcerten. Voor deze concerten hebben we kunstenaars van landelijk en/of 

internationaal niveau naar de Burgemeesterswijk gehaald om op te treden in 1 van de prachtige huiskamers die de huizen in onze wijk
rijk zijn. 

Voor drie zondagen in maart en april 2017 waren artiesten uit de nationale en internationale top uitgenodigd om te spelen en voor te 
lezen. Ze zijn allen meesters op hun instrument en in hun genre en treden op in een van de mooie huiskamers in de 

Burgemeesterswijk. Ze verzorgden elk twee optredens van een uur, steeds voor 50 tot 70 bezoekers. Het eerste optreden begon met 
een inloop om 12.00 uur voorafgaand aan het concert, met koffie of thee en iets lekkers. Het optreden zelf begon om 13.00 uur. Het 

tweede optreden begon om 14.45 uur en eindigde met een heerlijk glas wijn of een ander drankje.

 Quirine Viersen speelde op 5 maart een solo celloconcert met in ieder geval een keuze uit  de suites voor solocello van Bach 

en Britten.

 Eric Vloeimans en Tuur Florizoone speelde op 26 maart samen. Een bijzonder duo van trompet en accordeon

 Tjitske Jansen las op 2 april voor uit haar boeken  Het moest maar eens gaan sneeuwen (2003), Koerikoeloem (2007) en Voor

altijd voor het laatst (2015) 

Jonge Meesters in de Burgemeesters Kamers

Na voorgaande Meesters hebben we er als commissie voor gekozen om voor het seizoen 2017/2018 Jonge Meesters in de 

Burgemeesters Kamers te laten optreden. We nodigen daarvoor wederom musici uit de nationale en internationale top om voor ons te 
spelen. Ook de Jonge Meesters verzorgen twee optredens van elk een uur in een van de mooie huiskamers van de Burgemeesterswijk, 

steeds voor 50 tot 70 mens

Op 19 november 2017 werd de serie geopend door Caspar Vos, pianist. 

 

Kaartverkoop

De kaartverkoop verloopt via het onlinesysteem GO-Tickets. Het voordeel daarvan is dat alle wijkbewoners digitaal een ticket kunnen
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kopen en de kaarten via de mail worden verzonden. In het jaar 2017 zijn er in totaal 419 kaarten verkocht. Een goed resultaat wat 

maakt dat deze activiteiten voor een groot deel kostendekkend zijn. 

Toekomst

In het jaar 2018 geven we verder invulling aan de serie Jonge Meesters. Daarbij is er aandacht voor de diversiteit van de optredens. 
Naast de concerten hebben we de ambitie om weer een beeldend kunstwerk te realiseren in onze wijk en denken we na over eventuele 

mogelijkheden voor een licht festival in samenwerking met community art (licht)kunstenaars eventueel als onderdeel van het 
lustrumfeest van de wijk.

Met vriendelijke groeten, Ires Manuel (voorzitter Kunst- & Cultuurcommissie) Mede namens de overige leden van de commissie 
zijnde, Tjeerd Kootstra, Marjanne Knuppe, Hanneke Limburg en Mylaine Roelofs

Redactiecommissie Wijkcontact

Samenstelling en taakverdeling
Hanneke Nagel (voorzitter), Henk Donkers (secretaris/eindredactie), Géraldine Lodders (vormgeving) en Johan Bosveld (redactielid 
en fotograaf). Wijkcontact komt vijf keer per jaar uit en telt 32 pagina’s in kleur, waarvan zes pagina’s aan advertenties. De 
redactiecommissie vergadert twee keer per nummer, in totaal dus tien keer per jaar. 

Oplage en distributie Wijkcontact
In 2017 had Wijkcontact een oplage van ongeveer 1.700 exemplaren. Gerard van Ede organiseert de distributie. Het blad wordt huis-
aan-huis  in de wijk verspreid door wijkbewoners onder wie scholieren. Verder is het af te halen bij de Primera en bij het 
Bezoekerscentrum Sonsbeek.  In 2016 verschenen vijf nummers van Wijkcontact.

Inhoud
De redactiecommissie streeft naar een actueel, breed wijkblad over allerlei zaken die er in de wijk spelen. Daarin is er aandacht voor 
zaken op wijkniveau zoals parkeerproblematiek, de veiligheid, de overlast van verkeersdrempels, de drukbezochte themaochtenden en
activiteiten van (commissies van) de wijkvereniging. Veel ruimte is er voor de menselijke verhalen en interviews met bijzondere 
wijkbewoners, nieuwe wijkbewoners en ondernemers. Wijkcontact heeft een aantal vaste rubrieken zoals Verliefde kijk op de wijk, 
Naamgevers (waarin Bert Koene burgemeesters portretteert naar wie straten in onze wijk vernoemd zijn) en columns van Kees Crone.
De achterpagina heeft een eigen gezicht door de fotoseries van Johan Bosveld over de straat die Bert Koene behandeld heeft. De 
fotografie voor de covers is van Tjeerd Kootstra.

Website Burgemeesterswijkarnhem.nl
De website is in 2016 beheerd en verzorgd door Jos Zwaan die wekelijks ook een nieuwsbrief verzorgt. De digitale communicatie met
de wijk loopt via de volgende kanalen:
• Website BWArnhem.nl 
• Facebook Burgemeesterswijk 
• Twitter: @BWArnhem.nl 
• Youtube: Burgemeesterswijk 
De sociale media werden in 2016 onderhouden door de webbeheerder.

Commissie leefomgeving 

Jaarverslag 2017

Samenwerking met Team Leefomgeving gemeente Arnhem

Sinds 2016 werken wij als commissie Leefomgeving samen met het Team Leefomgeving van de gemeente. Onze contactpersonen 
zijn Fred de Bruijn en Els van Outvorst. Het is in het begin zoeken geweest en dat is het soms nog, hoe we optimaal kunnen samen 
werken. De samenwerking verloopt in ieder geval open en prettig. Dossiers worden afgestemd en eens in de zoveel tijd sluit het Team
Leefomgeving aan bij de vergadering van onze commissie en praten we elkaar breed bij. Doelstelling is om vraagstukken/dossiers bij 
elkaar te toetsen, een gezamenlijke insteek of standpunt te bepalen en vervolgens samen op te trekken in het vraagstuk c.q. dossier. 
Soms zijn er tegengestelde belangen, maar ook daar spreken we dan met elkaar over.
Wij merken als commissie dat de toegankelijk naar de gemeente door onze samenwerking met het Team Leefomgeving is vergroot en
we beter en sneller in gesprek komen op een goede wijze met de verantwoordelijke projectleider/ambtenaar. 
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Verkeersdrempels en veiligheid Van Lawick van Pabststraat

Dit dossier loopt reeds sinds 2016 en heeft geleid tot het resultaat dat in de zomer van 2017 de verkeersdrempels in afstemming met 
de bewoners zijn verwijderd. Vooral bussen en vrachtwagens veroorzaakten overlast in het bovenste deel van deze straat. Ze reden te 
hard of weken uit voor fietsers of verkeerd geparkeerde auto’s. Ook namen ze drempels te hard of verkeerd. Daarmee veroorzaakten 
ze voor een groot deel van de aanwonenden hinder in de vorm van geluid en trillingen. 
Na het weghalen van de drempels is een half jaar gemonitord op het weggedrag en andere ervaringen. Vervolgens is dit met de 
bewoners van de Van Lawick van Pabststraat geëvalueerd. Bewoners hebben bij de evaluatie aangegeven zeer tevreden te zijn met de 
nieuwe situatie. Enige dat men nog wenst is het herstraten van de klinkers op de plekken waar de drempels zijn weggehaald.
Dit dossier loopt nog steeds in een gezamenlijke aanpak  (monitoring en evaluatie) en daar zijn de bewoners en wij als commissie zeer
tevreden over.

Wijkvisie/Boekvorm over uitgangspunten opzet infrastructuur Burgemeesterswijk 

In 2015 hebben wij als commissie de teksten van de wijkvisie uit 1999 geactualiseerd. Het is daarmee niet meer zozeer een wijkvisie, 
maar een document dat de uitgangspunten en opzet van de infrastructuur van onze wijk beschrijft vanuit de geschiedenis en opbouw 
van de wijk. De definitieve vormgeving en het drukken is helaas ook dit jaar vertraagd door allerlei andere ontwikkelingen. Doel is 
om in 2018 een boekje met illustraties beschikbaar te hebben. De intentie is om het boekje in te zetten ten behoeve van het project 
“Groen in de wijk” en om het te geven aan nieuwe wijkbewoners als welkomstgeschenk.

Ontwikkeling K-kavels

De kavels tegenover de Sonsbeekuitgang van het NS-station gaan worden ontwikkeld. Het gaat om de kavels K9, K10 en K12, zie de 
tekening hierboven. 
Het ontwerpbestemmingsplan voor het K10-kavel ligt inmiddels ter inzage. Door omwonenden zijn veel zienswijzen/bezwaren 
ingediend. Ook hebben wij als wijkvereniging in samenwerking met ons bestuur een bezwaar ingediend. De gemeente heeft eind 
februari 2018 in een brief laten weten dat de behandeling van de zienswijzen is uitgesteld tot na de verkiezingen.
Wij als commissie zijn met betrekking tot dit dossier nauw betrokken in afstemming met directe omwonenden.

Huisvesting zwerfjongeren Sweerts de Landastraat 77-81

Er is grote onrust ontstaan in de wijk mbt de voorgenomen huisvesting van zwerfjongeren vanuit de organisatie Pactum op de Sweerts
de Landastraat 77 – 81. Met name de grote concentratie van sociale opvang of een variant hiervan wordt als onverantwoord ervaren. 
Dit vraagstuk is door onze commissie met het bestuur van de wijkvereniging opgepakt. Wij zijn bij verschillende bijeenkomsten met 
omwonenden gwesst, waarbij de zorg werd gedeeld. De wijkvereniging heeft/zal een aanvraag voor een voorlopige voorziening 
indienen bij de rechtbank, om te voorkomen dat de nachtopvang voor zwerfjongeren wordt geopend. Tevens wordt een bezwaar 
ingediend tegen het verlenen van de omgevingsvergunning bij de gemeente. De aanvraag bij de rechtbank en het indienen van een 
bezwaar  speelt in 2018.

Openbare elektrische laadpalen 

De opkomst van volledige of deels elektrische auto’s is ook merkbaar en zichtbaar in onze buurt. Vanuit overheden en Allego wordt 
geïnvesteerd om laadpalen plaatsen. De gemeente heeft beleid om het gebruik van hybride (of volledig elektrische) auto's te 
stimuleren. De commissie staat positief tegenover elektrisch rijden. Tegelijkertijd betekenen meer oplaadplaatsen minder 
parkeerplekken voor ‘gewone’ auto’s. En de palen zorgen voor weer meer straatmeubilair en dus verrommeling. We zoeken in onze 
adviezen een goede middenweg. Voor de duidelijkheid: de gemeente\Allego beslist.
Samen met Allego en de gemeente Arnhem heeft de commissie naar de mogelijkheden om laadpalen in de wijk te plaatsen gekeken. 
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Er is een operationele kaart opgesteld om een optimale dekking met laadpalen te bewerkstelligen. Deze heeft tot doel met zo min 
mogelijk palen zoveel mogelijk e-rijders te bedienen. De eerst geplaatste palen waren nog groot, erg blauw en ook erg verlicht. De 
nieuw geplaatste palen zijn grijs (in overeenstemming met de kleurstelling van andere openbaar ‘straatmeubilair’), kleiner en ook 
staat de LED-verlichting niet continu aan. 
Dit is een dossier wat eigenlijk continue speelt afhankelijk van het aantal aanvragen vanuit bewoners voor het plaatsen van een 
elektrische laadpaal.

Vergroening/verrommeling voortuinen

In 2017 hebben wij als commissie een paar mails van bewoners ontvangen over het feit dat men vindt dat voortuinen in onze wijk 
steeds meer bestraat worden en daarmee het groen verdwijnt en/of er slordig/niet onderhouden uit ziet. Dit leidde tot het idee om daar 
iets mee te doen in de vorm van een leuke themadag en/of ludieke actie.
Vrij snel na deze idee vorming zijn we benadert door de gemeente over bomen in onze wijk en het feit dat de gemeente geconstateerd 
heeft dat sinds het afschaffen van de kapvergunning steeds meer bomen uit de wijk verdwijnen. De gemeente vroeg zich af of we hier 
met elkaar gezamenlijk iets voor zouden kunnen opzetten qua creëren van bewustwording bij onze bewoners in de wijk.
Uiteindelijk heeft dit geleid tot een initiatief in samenwerking met gemeente over duurzaamheid en groen in de wijk. Gezien het brede
en grotere karakter van dit vraagstuk is dit dossier overgenomen door het wijkbestuur en zal verder vorm gegeven worden in de loop 
van 2018. 

Heilig Hart Kerk

Deze kerk op de hoek van de Bakenbergseweg en de Izaäk Evertslaan wordt ontwikkeld tot gezondheidscentrum 't Gulden Hart. In 
2017 hebben we, samen met de werkgroep Leefomgeving van de wijk Hoogkamp, een gesprek gehad met de ontwikkelaar. Onder 
andere is gesproken over de oplossing voor het parkeren van de bezoekers van het centrum en over het mogelijke gebruik van het 
parkeerterrein als het centrum is gesloten. Dit heeft geleid tot het feit dat er extra parkeervoorziening wordt aangelegd aan de 
Bauerstraat.
Wij blijven als commissie bij dit dossier aangesloten om mee te denken over de nieuwe inrichting van het buitenterrein en invulling 
van het parkeren.   

Omgekeerd inzamelen 

Medio 2016 heeft de gemeente een nieuwe manier van afval inzamelen ingevoerd ofwel omgekeerd inzamelen. December 2016 heeft 
de gemeente Arnhem een brief naar alle wijkbewoners gestuurd met de voorlopige planning. Daarin zijn de wijkbewoners gewezen op
de mogelijkheid om bezwaar in te dienen. Veel bewoners hebben bezwaren aangetekend en ook wij als commissie hebben met 
betrekking tot een drietal plaatsen bezwaar ingediend. Het ging in alle gevallen om een gezamenlijk belang voor de wijk. We hebben 
gepleit om de groene driehoeken in de wijk groen te houden, waar mogelijk voorzieningen te clusteren, en om geen containers te 
plaatsen op plaatsen die tot gevaarlijke verkeerssituaties zouden kunnen leiden. Tevens heeft de commissie een oproep gedaan aan de 
wijkbewoners om zelf een bezwaar in te dienen. 
In april 2017 hebben wij als commissie met de ambtenaren een ronde in de wijk gedaan. Daarbij hebben wij gekeken naar potentiële 
andere plekken en verbeteringen. De bewoners waarvan we weten dat ze een bezwaar hebben ingediend, hebben we geïnformeerd 
hierover. In de loop van 2017 heeft de gemeente de bezwaren in behandeling genomen en is in overleg getreden met de 
bezwaarmakers, waaronder dus ook ons als commissie. Daar waar mogelijk is er naar een gezamenlijke oplossing gezocht, maar dit 
is/was helaas niet overal mogelijk.
De plaatsing van de containers is door alle bezwaren flink vertraagd, maar de gemeente is inmiddels begonnen met het plaatsen. Naar 
verwachting zal het omgekeerd inzamelen medio mei 2018 starten in onze wijk.

Verdwijnen Trolleybus lijn 2

In december 2017 is trolleybus lijn 2 uit onze wijk verdwenen. Buslijn 9, de vervanger van buslijn 2, rijdt op groen gas. Met de 
wijkverenigingen uit De Penseelstreek en Dorpsraad Schaarsbergen hebben we gezamenlijk gepleit om zo spoedig mogelijk de trolley
2.0 in te voeren op deze verbinding. Dit is gedaan middels een ludieke actie op 14 december 2017 bij Conny Bieze, gedeputeerde bij 
de Provinciale Staten en verantwoordelijk voor het openbaar vervoer. 
Op korte termijn blijft de huidige bus rijden in onze wijk. Echter worden de gesprekken hierover met gemeente en provincie in 
gezamenlijk met de beide andere wijkverenigingen voortgezet met betrekking tot invulling voor de langere termijn.

Samenstelling en taakverdeling
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In 2017 hebben Simon Franssen en Ivo Brunsveld onze commissie verlaten in verband met te weinig tijd en verhuizing uit de wijk. 
In maart is de commissie weer versterkt met een nieuw lid in de persoon van Ans Meex en later in het jaar ook nog met Anne Marie 
van Lanen.
De commissie bestaat daardoor nu uit Simone van Klaveren (vz), Riëlle Schoeman, Fred van der Geer, Anne Marie van Lanen en Ans
Meex.
Op dit moment (april 2018) zijn we in kennismaking met twee potentiële nieuwe commissieleden, dus dat zou weer een mooie 
versterking kunnen opleveren.

Jaarverslag  themaochtenden

De werkgroep themaochtenden organiseert op de tweede dinsdag van de maand een themaochtend voor de oudere inwoners van de 
wijken Burgemeesterswijk en Penseelstreek.
De werkgroep bestaat uit:
Fred Boessenkool, Jaap Baart de la Faille, Kees Cramer, Titia Schreuder, Yolanda Agricola en Wieke Lameris

De werkgroep themaochtenden heeft weer een goed jaar achter de rug: het is gelukt om een gevarieerd programma te maken.
De volgende onderwerpen kwamen aan de orde:
“Terugblik op Sonsbeek 2016”
“Ondersteuning bij het ouder worden”
“Van de Oerknal tot nu”
“Kunnen we de bedreigde honingbij nog redden?
“Tuinen met en zonder lijst”
“Communicatie in de natuur”
“Transitie naar een duurzame samenleving”
“Het leven in de gevangenis en daarna…?”
“Museum Arnhem, kunst voor iedereen, vanuit het hart”
“Debussy en Ravel, musiciens francais”

De ochtenden werden goed bezocht; het aantal bezoekers varieerde tussen 38 en 116, gemiddeld 71.

Communicatie
Ieder halfjaar maken we een folder die we beschikbaar hebben op de laatste bijeenkomst van het voor- of najaar; de bezoekers kunnen
de nieuwe folder voor het komende halfjaar meenemen na afloop van een themaochtend en de leden van de werkgroep verspreiden de 
folder onder de senioren in hun omgeving. Daarnaast wordt per bijeenkomst een affiche gemaakt die opgehangen wordt op een 15 tal 
adressen.
Ook worden de bijeenkomsten vermeld in de wijkkranten, in de nieuwsbrieven van de wijken, en op onze eigen website. Ook worden 
belangstellenden per mail herinnerd aan een bijeenkomst.  

Gemiddeld komen er ruim 70 bezoekers op een themaochtend.
De wijkverenigingen Burgemeesterswijk en de Penseelstreek dragen elk 400 euro bij aan de financiën; de bijdrage van de bezoekers 
vormt het grootste deel van de inkomsten.

Namens de werkgroep themaochtenden
Wieke Lameris

Feestcommissie

Samenstelling en taakverdeling
De commissie bestaat uit de volgende leden: Jeroen Kastein (voorzitter), Paulien Bos (penningmeester), Tessa Sanders, Chantal van 
Diek, Juno Nimis en Nienke Zevenbergen.

Activiteiten
Disco
In april 2017 is er een disco voor kinderen uit de wijk georganiseerd. Deze vond plaats in de gymzaal aan de Bauerstraat. De disco 
werd goed bezocht, De zaal is uitstekend geschikt voor een kinderdisco. In het voorjaar van 2018 zal er dan ook weer een disco 
worden georganiseerd.
Sinterklaas
Op 25 november 2017 hebben we Sinterklaas in de Diaconessenkerk ontvangen. Grote dank aan Peter van de Kerkhof (Sinterklaas) 
en de vele vrijwilligers die belangeloos hun bijdrage hebben geleverd. De 20 enthousiaste zwarte pieten waren afkomstig uit de wijk. 
We hebben drie nieuwe volwassenen als Piet mogen verwelkomen. Een van hen heeft dit jaar als Hoofdpiet gefungeerd en wij hopen 
dat deze dame (Kelly-Ann) er volgend jaar weer bij is zodat de Sint en de Hoofdpiet goed op elkaar ingespeeld raken.. 
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Wij hebben gebruik gemaakt van de stal Mansour voor onze schimmel, blaaskapel Decibel voor de muzikale ondersteuning, 
Bassmann Audio voor het geluid in de kerk en de wijkagent die ondersteuning bood bij het afzetten van de optocht door de wijk. De 
AH aan de L. v. Pabststraat heeft het strooigoed en de lunch voor de vrijwilligers gesponsord. De speculaasjes als dank aan alle 
vrijwilligers zijn ook dit keer gesponsord door Bakkerij Reijnen. Onder begeleiding van de blaaskapel heeft de Sint en zijn gevolg een
ronde door de wijk gemaakt waarna er in de Diaconessenkerk nog een programma volgde waarbij de kinderen de Sint en zijn pieten 
konden ontmoeten.
Kwartierkwis
In 2017 hebben we twee edities van de kwartierkwis georganiseerd in La Cannette. De kwis bestaat uit een 7-tal vragenrondes welke 
door buurtbewoners zijn samengesteld. Bij beide rondes werd er door 10 straatteams fanatiek gestreden om de titel “De slimste 
straat”. We hebben veel positieve reacties gehad op de kwis. De inschrijving op de kwis loopt steeds sneller vol door de toenemende 
populariteit. Ook in 2018 zullen er twee edities plaatsvinden. De kwis wordt onder andere mogelijk gemaakt door sponsoring van La 
Cannette.

Samenstelling commissie

In 2017 heeft Shirley Bijsterbosch na vele jaren afscheid genomen van de feestcommissie. Wij zijn haar zeer erkentelijk voor haar 
inzet, enthousiasme en nauwkeurigheid. Wij hebben in Tessa Sanders een prima vervangster gekregen. Paulien Bos en Nienke 
Zevenbergen hebben ook aangegeven om in de loop van 2018 de feestcommissie te verlaten. Een van de twee vacatures in de 
feestcommissie wordt ingevuld door Tanja de Kort.

Project Ouderen

In 2014 is gestart met het Project Ouderen in de Wijk. Doel van het project: door verbeteren van sociale contacten, terugdringen van 
eenzaamheid en sociale samenhang in de wijk ouderen de gelegenheid bieden om langer en plezieriger te blijven wonen in hun huis.
Langzamerhand is er een enorme diversiteit aan (al of niet vrijwillige) organisaties, hulpverleningsinstellingen, gemeentelijke 
steunpunten, particuliere initiatieven etc. ontstaan. Hierbij ontbreekt vaak regie en samenwerking.
Bovendien Buurthulp, wijkapp Nextdoor, de site www.wehelpenje.nl

Ook in 2017 is er gewerkt vanuit het Kernteam Ouderen: Bea Freriks, Birgitta Aelbers, Floor Vogelaar en Trudy Klokke, aangevuld 
met Geeke Hissink vanuit het bestuur. Froukje Dijkhuizen bleef voorzitter. Afgezien van interne communicatie via de groepsapp heeft
het Kernteam in 2017 plenair geëvalueerd in juni en in september. Eindconclusie 2017: De eenzame medemens wordt niet bereikt.

Er worden structureel (eens in de 2/3 weken) een klein  aantal contacten 1:1 onderhouden, waarbij de betreffende ouderen zelf/via 
familie/via een externe organisatie contact opgenomen hebben.
Er zijn in de wijk in 2017 een aantal initiatieven gestart:

- Paasontbijtje op Goede Vrijdag tussen 8 en 10 uur, aangeboden door Albert Heijn

- Wijkdiner iedere 2e vrijdag van de maand in de Bakermat, gestart in september

De grote vraag blijft: Hoe bereiken we de (eenzame) ouderen, die geen eigen initiatief (kunnen/willen) nemen? Bezoekt deze 
doelgroep een dergelijk paasontbijt en/of wijkdiner ? Dat is de vraag.

Plannen voor 2018

- Peilen of er behoefte is aan een vaste ontmoetingsplek voor ouderen. 

- Zo ja, waar? Bakermat? Molenplaats? Andere locatie?

- Mogelijkheden vervoer nader onderzoeken (ANWB Automaatje? Vier het Leven?)

Er valt nog veel te doen !

Froukje Dijkhuizen

Jaarverslag van het bestuur

Het bestuur heeft in 2017 zes keer  vergaderd. Het bestuur bestond uit: Ben van Dijen, Froukje Dijkhuizen, René Muller, Jeppe 
Balkema, Harriet Verbeek, Geeke Wissink en Barend Freriks.

Op 11 januari was de jaarlijkse drukbezochte nieuwjaarsborrel voor de bewoners van onze wijk.
Op 17 januari bereikte ons het trieste bericht dat onze penningmeester Ben van Dijen was overleden.
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Binnen het bestuur werd het penningmeesterschap overgenomen door Froukje Dijkhuizen. Er ontstond vervolgens een vacature voor 
algemeen bestuurslid. Matthew Pyatt was bereid die plaats in te gaan nemen. Vanaf juni heeft hij deelgenomen aan de 
bestuursvergaderingen.
In maart werd door het dagelijks bestuur kennisgemaakt met het wijkteam Leefomgeving van de gemeente Arnhem. Dit team wordt 
een belangrijk gesprekspartner voor onze wijkvereniging.
Op 11 mei werd de algemene ledenvergadering gehouden in de Molenplaats met aan het eind een presentatie door Theo Geesink van 
bureau Poelman en Geesink over het project ‘Jansbeek in de binnenstad’.
Op 19 juni is de startbijeenkomst geweest om de mogelijkheden te onderzoeken om samen met de Penseelstreek een wijkcentrum te 
openen in de Diaconessen kerk. (de Bakermat) Het team Leefomgeving en de kerk participeren in dit overleg. Medio juni is samen 
met de Penseelstreek, Stichting welzijn ouderen, team Leefomgeving gesproken over de mogelijkheden om het project ‘Automaatje’ 
van de ANWB te starten.
Medio november de eerste gesprekken gevoerd met de commissie Leefomgeving en het team Leefomgeving over het onderwerp; 
‘welke mogelijkheden zij er om de Burgermeesterwijk klimaatbestendiger en groener te maken’. Dit initiatief kwam vanuit de 
gemeente Arnhem.
Op 14 november de jaarlijkse vrijwilligersavond.  Wijnhandel Bloem heeft een wijnproeverij aangeboden.

Op 13 december heeft het bestuur een evaluatie gehouden met aansluitend een etentje in Brasserie Zijpendaal.

Barend Freriks
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JAARVERSLAG 2016

Baten en lasten Begroot 2015 

Totaal baten € 18.095 € 18.059 € 17.585 € 17.909 17.851

Lasten
Kosten Redactiecommissie 9.569 9.809 9.312 9.755 9.586
Kosten Feestcommissie 880 1.245 1.027 1.245 1.015
Kosten Kunst & Cultuurcommissie 1.710 1.710 1.500 1.710 1.227

987 995 485 745 549
600 910 610 910 630

Kosten werkgroep ouderen 100 250 110 100 120
Kosten Bestuur 4.104 4.692 3.791 5.217 3.235

Totaal lasten € 17.950 € 19.611 € 16.835 € 19.682 16.662

Resultaat € 145 € 1.552- € 750 € 1.773- 1.189

Vermogen

Vermogen op 1 januari 2015 € 15.417 

nieuwe statuten € 172-

Bij: Saldo 2015 € 750 

Vermogen op 31 december 2015 € 15.995 

Balans 31-dec-2014 31-dec-2015 31-dec-16

Activa
ING Rekening courant 189 62 165
KAS Feestcommissie 673 431 571-
ABN/AMRO Rekening courant 278 205 749
ABN/AMRO Vermogens Spaarrekening 23.500 22.000 26.452
Vooruitbetaalde / Nog te ontvangen bedragen 411 2.291 2.000

Liquide middelen en vorderingen € 25.051 € 24.989 28.795

Passiva
Vermogen 15.417 15.995 19.485
Reserveringen 7.645 8.485 9.000

127 267 
Openstaande verplichtingen 1.862 242 310

Vermogen, reserveringen en schulden € 25.051 € 24.989 28.795

Wijkvereniging Burgemeesterskwartier e.o. Jaarverslag 2016 Pagina 1

Realisatie 
2014 

Realisatie 
2015 

Begroot 
2016 

Realisatie 
2016

Kosten Comm. Leefomgeving
Kosten Comm. Themaochtenden

Af: Kosten notaris inz. 

Vooruitontvangen bedragen
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FINANCIËEL JAARVERSLAG 2017
  

 TOELICHTING BATEN EN LASTEN

Baten Begroot 2015 Begroot 2016

Contributies 8.213 8.000 7.535 8.000 7.890,00 8.500 7.890 8.500
Advertenties 6.250 6.280 6.280 6.280 6.280,00 6.280 6.280 6.000
Gemeente Arnhem bewoners bijdrage 3.229 3.229 3.229 3.229 3.229,00 3.229 3.229 3.229
Sponsorontvangsten / schenkingen 250 250 250 250 250,00 250 250 250
Bankrente 153 300 291 150 202,00 210 85 85
Jubileumboeken 2005 19x 475

18.095 18.059 17.585 17.909 17.851,00 18.469 18.209 18.064

Totaal baten Begroot 2015 Begroot 2016

Lasten

Druk- + opmaakkosten wijkcontact 7.160 7.160 7.160 7.160 7.284,00 7.400 7.314 7.400
Bezorg- en verzendkosten 579 579 575 575 510,00 575 575 575
Internet - Website 60 150 77 100 38,00 38 39 40
Vrijwilligersvergoeding webbeheerder 1.350 1.500 1.500 1.500 1.500,00 1.500 1.500 1.500
vrijwilligersvergoeding (boekenbonnen) 420 420 420 554,00 300 100 250
Totaal kosten Redactiecommissie 9.569 9.809 9.312 9.755 9.886,00 9.813 9.528 9765

705 1.000 782 1.000 1.015,00 1.000 1314 1.000
Vrijwilligersvergoeding 175 245 245 245 300 250 250
Totaal kosten Feestcommissie 880 1.245 1.027 1.245 1.015,00 1.300 1.564 1250

Culturele activiteiten 1.500 1.500 1.500 1.500 977,00 1.500 1.750 1.750
Vrijwilligersvergoeding 210 210 210 250,00 250 250

1.710 1.710 1.500 1.710 1.227,00 1.750 1.750 2000

Kosten commissie leefomgeving (overlijdensadvertentie C Joosse)777 750 240 500 360,00 278 200
Vrijwilligersvergoeding 210 245 245 245 189,00 300 300 300

987 995 485 745 549,00 300 578 500

Kosten commissie themaochtenden 600 700 400 700 400 400 400 600
Vrijwilligersvergoeding 0 210 210 210 230 300 195 300

600 910 610 910 630 700 595 900

Kosten werkgroep ouderen 100 250 110 100 100
Vrijwilligersvergoeding 100 250 110 100 120 200 300
Totaal kosten werkgroep ouderen 120 200 400

83 125 142 150 61,00 100 100
Afscheid commissie- en/of bestuursleden 364 100 106 100 200
Attenties 84 100 116,00 100 164 100
Bankkosten 200 377 400 400,00 400 212 200
Bestuursaansprakelijkheidsverzekering 272 272 272 272 272,00 272 272 300

450 750 300 750 375,00 375 225 300
Bijeenkomst vrijwilligers 406 500 400 500 300,00 500 300 500

347 87 100 87,00 87 87 87
1.261 1.250 1.018 1.250 1.054,00 1250 786 750

Ledenwerving 275 250 150 250 101,00 150 150
Vrijwilligersvergoeding 246 245 245 245 219,00 350 271 200
Sponsoring 400 1.000 510 1.000 250,00 250 250 300
Wijksociëteit 100 100
Totaal kosten bestuur 4.104 4.692 3.791 5.217 3.235,00 3.834 2.567 3.187

Totaal lasten 17.950 19.611 16.835 19.682 16.662 17.897 16.582 18.002
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RESERVERINGEN
Lustrum 2020 5000 5000 5000 5000

1000 1000 1000
3000 3000 3000

OPENSTAANDE VERPLICHTINGEN
110 110 110

Attenties 100 100 100
Bijeenkomsten met Penseelstreek
op 241116 en 161216 100 100 100

Realisatie 
2014

Realisatie 
2015

Realisatie 
2016

Begroot 
2017

Realisat
ie 2017

Begroot 
2018

Realisatie 
2014

Realisatie 
2015

Realisatie 
2016

Begroot 
2017

Realisat
ie 2017

Kinderdisco's+St Nicolaas+Kwartierkwis

Totaal kosten Kunst en Cultuurcie.

Totaal kosten cie. Leefomgeving

Totaal kosten cie. Themaochtenden

Admin/secretariaat/diversen

Bijdrage Straatfeesten / BBQ's

IBANC/Sepasoftware
Ledenvergadering(en)+Nieuwjaarsrecep.

Buitensporige aktiviteiten commissies
Diversen - Overige aktiviteiten

Afbetaling St Nicolaaspak
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Toelichting op het financiële verslag 2016

Baten
Door Barend Freriks en wijlen Ben van Dijen is het aantal leden-donateurs in 2016 sterk toegenomen. 
Hulde hiervoor !

Lasten

Met ingang van 2016 is de vergoeding van de vrijwilligersbijdrage verhoogd naar EUR 
50 per persoon per jaar.

Redactiecommissie
In 2016 is afscheid genomen van Marijke Bruin. Zij is als webbeheerder opgevolgd door Jos Zwaan.
Jos is met Ben een jaarlijkse vergoeding overeengekomen van EUR 1500: in 2016 10x EUR 150 (miv 
maart 2016), in de jaren daarna EUR 125 per maand. 
Overige kosten Redactiecommissie ietsje hoger dan begroot.

Feestcommissie
De Feestcommissie heeft een aantal eenmalige aankopen gedaan in 2016. Investering voor de toekomst.

Kunst en Cultuurcommissie
Het jaar 2016 stond in het teken van de onthulling van het kunstwerk van Klaas Gubbels. De kosten 
bleven binnen de begroting.

Commissie Leefomgeving 
In 2016 veel wisselingen in deze commissie.

Commissie Themaochtenden
De kosten voor deze commissie worden gelijkelijk gedeeld met de Penseelstreek. De commissie kan zich 
verder geheel zelf bedruipen.

Kernteam Ouderen
Communicatie via groepsapp of aan keukentafel bij een van de leden thuis. Kosten beperken zich tot 
jaarlijks etentje

Bestuur
De kosten van het bestuur spreken voor zich. hierin oa ook de kosten voor voor Nieuwjaarsborrel, de ALV 
en de avond voor de vrijwilligers. Ruim binnen de begroting gebleven.

Al met al is het vermogen weer flink toegenomen !

Froukje Dijkhuizen-Behr
Penningmeester Wijkvereniging Burgemeesterskwartier
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Rooster van aftreden bestuur
Wijkvereniging Burgemeesterswijk

Situatie op 23  mei 2018

• Barend Freriks (voorzitter), benoemd op 2 november 2011, herbenoemd, termijn loopt tot 
2019; treedt in 2018 terug.

• Jeppe Balkema (secretaris), benoemd op 12 mei 2016, termijn loopt tot 2019.
Froukje Dijkhuizen (penningmeester), benoemd op 2 november 2011, herbenoemd, termijn 
loopt tot 2019.

• René Muller (lid), benoemd op 2 november 2011, herbenoemd, termijn loopt tot 2019; 
treedt in 2018 terug.

• Harriët Verbeek (lid), benoemd op 2 november 2011, herbenoemd, termijn loopt tot 2019.

• Geeke Hissink (lid), benoemd 10 juni 2015, termijn loopt tot 2018.
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