
Agenda ledenvergadering Wijkvereniging Burgemeesterskwartier  22 mei 2019 om 20.00 uur in de 
Molenplaats aan de Zypendaalseweg

1. Welkom, opening en vaststellen agenda
2. Verslag algemene ledenvergadering  24 mei  2018 (bijgevoegd)
3. Jaarverslag activiteiten commissies en bestuur in 2018 (bijgevoegd)
4. Jaarrekening 2018 (bijgevoegd) en verslag kascontrolecommissie 
5. Begroting 2019 (bijgevoegd) en benoeming kascommissie
6. Schema aftreden leden bestuur  (bijgevoegd) en voorstel tot benoeming  van Anneke Kroon  

tot lid en tot  herbenoeming van Jeppe Balkema als secretaris.
7. Lustrum 2020; toelichting door René Muller
8. Rondvraag en sluiting

Na afloop van de vergadering zullen studenten van Larenstein een toelichting op hun rapport 
geven over de vergroening van de wijk.
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Verslag ledenvergadering Wijkvereniging Burgemeesterskwartier 24 mei 2018

Datum: 24 mei 201
Aanwezig: J. Zwaan, G. Slag, F. en T. Klokke, A. Kroon, R. Muller, J. Balkema, L. 

Dresden, F. Boessenkool, W. Schoemaker, T. Oort, H. Nagel, A. Leguis, F. van 
der Geer, I. Manuel, H. Limburg, J. Kastein, F. de Jager, M. Pyatt, M. 
Rombouts, R. Derksen, A. van Lanen,  J. Bosveld, M.  en J. Hettinga,  D. v. 
Aalten,  H. Verbeek, P. Bos, B. en B. Freriks, F. Dijkhuizen, G. Hissink, S. van 
Klaveren.
Afmeldingen: B. Aelbers (met bericht)

Verslag: Jeppe Balkema

Agenda:
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 
4.Jaarverslag activiteiten commissies en bestuur in 2017 
5.Jaarrekening 2017  en verslag kascontrolecommissie 
6.Begroting 2018  
7.Schema aftreden leden bestuur 
8.Rondvraag en sluiting

1 Welkom, opening en vaststellen agenda
Barend Freriks (vz.) opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij memoreert dat 
dit een voor hem bijzondere vergadering is nu dit zijn laatste vergadering als voorzitter van de 
wijkvereniging is. Hij spreekt uit dat hij blij is met de grote opkomst van leden.
De agenda wordt in die zin gewijzigd dat de benoeming van de nieuwe voorzitter voor de 
rondvraag aan de orde komt. Bij het activiteitenverslag zal Anneke Kroon het woord krijgen.
  

2 Benoeming Matthew Pyatt als lid en herbenoeming G. Hissink als lid van het bestuur
Met veel instemming vanuit de vergadering wordt Matthew Pyatt benoemd tot lid en Geeke 
Hissink herbenoemd als lid van het bestuur.

3 Verslag ledenvergadering 11 mei 2017
De tekst van het verslag van de ALV wordt door de vergadering goedgekeurd. Barend dankt 
René Muller voor het verslag.
Naar aanleiding van het verslag (p. 3) wordt opgemerkt dat de Whatsapp Buurtpreventie niet 
is ingevoerd maar dat Nextdoor voor de wijk een vergelijkbare functie vervult.

4 Jaarverslag activiteiten commissies en bestuur in 2017
Afgevaardigden van de commissies  geven een korte toelichting op het jaarverslag. Enkele 
aanvullende opmerkingen of vragen worden hieronder vermeld. De rest staat uitgebreid 
beschreven in het jaarverslag 2017.
Themaochtenden (Fred Boessenkool):  dit is het zevende jaar geweest dat voor de 
Penseelstreek en voor de Burgemeesterswijk themaochtenden zijn georganiseerd. Op 12 juni 
komt de folder voor de eerste helft van het komende seizoen uit.
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Kunst en Cultuur (Ires Manuel): in de vorige ALV is de vraag gesteld over het feit dat veel 
mensen van buiten de wijk kaarten kopen voor de concerten. De publiciteit voor de concerten 
zal eerst op de wijk gericht zijn en pas daarna zal de publiciteit ook buiten de wijk merkbaar 
zijn; waar het gaat om de toekomst zijn er gedachten om activiteiten te organiseren die meer 
op kinderen zijn gericht, wordt er over een nieuw beeld in de wijk nagedacht en zijn er 
voorstellen in verband met het lustrum. Naar aanleiding van een vraag van de voorzitter wordt 
opgemerkt dat de commissie in ieder geval voor 2019 geen plannen heeft voor het organiseren 
van een Kunstroute.
Project Ouderen (Froukje Dijkhuizen):   er komen langzaam wat meer hulpvragen. Albert 
Heyn is momenteel bezig  iets te ontwikkelen voor kwetsbare ouderen; gewezen wordt op de 
wijkdiners in de Bakermat. 
Feestcommissie (Jeroen Kastein):  intocht Sinterklaas (er zijn enkele personele wisselingen)en 
de kwartierkwis waren weer succesvol; het aantal inschrijvingen voor de kwartierkwis 
verschilt tussen zomer en winter en is groter dan het aantal teams dat kan meedoen; de 
kinderdisco was een succes al wordt voor de volgende keer naar een andere datum gezocht in 
verband met zomertijd/wintertijd.
Anneke Kroon stelt de vraag naar de gemiddelde leeftijd van de deelnemers aan de 
kwartierkwis en daaraan gekoppeld de vraag of er bij de kwartierkwis voldoende aandacht is 
voor milieu-vragen; zij is uitgedaagd een serie vragen over dat terrein te maken voor een 
toekomstige kwis. 
Leefomgeving (Simone van Klaveren):  er zijn veel onderwerpen in behandeling; het 
verwijderen van de drempels in de Lawick van Pabststraat wordt erg gewaardeerd; het 
plaatsen van de afvalcontainers is een hoofdpijndossier; met de gemeente kunnen niet steeds 
goede afspraken worden gemaakt; op en over sommige locaties loopt de discussie nog steeds; 
de toename van het aantal panden die aan de woonfunctie worden onttrokken; de panden 
Sweerts de Landasstraat 77, 79 en 81 leiden tot discussie op diverse fronten; de concentratie 
van zwerfjongeren is een probleem; over pand nr. 77 lopen juridische procedures; de 
commissie werkt goed samen met het Team Leefomgeving van de gemeente; tenslotte blijft 
de commissie actief waar het gaat om het vervangen van de trolleybus in de wijk door een 
gewone bus; de wijk dingt mee om pilot te worden voor een trolley 2.0.
Naar aanleiding van een vraag uit de vergadering wordt opgemerkt dat waar het gaat om een 
zebrapad bij Albert Heyn de neuzen niet dezelfde kant op staan; verkeersdeskundigen geven 
namelijk aan dat de huidige inrichting voldoet aan de verkeersveiligheidsuitgangspunten en 
dat een zebrapad daar niet hoort/past. 
Redactiecommissie en website (Hanneke Nagel):  vijf nummers Wijkcontact per jaar, 
samengesteld door de redactieleden en enkele vaste medewerkers; uit reacties blijkt steeds 
opnieuw dat Wijkcontact gewaardeerd wordt; inhoudelijk  is er steeds vernieuwing, 
organisatorisch is er weinig verandering. 
De website, beheerd door Jos Zwaan, heeft in 2017 28.602 bezoekers getrokken. Dat is een 
van de cijfers die de secretaris namens Jos Zwaan kan meedelen. De nieuwsbrief heeft nu 359 
abonnees.  91,4% van de geadresseerden opent de nieuwsbrief ook werkelijk; dit is een 
bijzonder hoge score.

Voorzitter Barend complimenteert de leden van de verschillende commissies met het vele 
werk dat zij ook in het afgelopen jaar weer voor de wijk hebben willen doen. De  commissies 
vormen de ruggengraat van de wijk!
Bestuur (Barend Freriks):  het programma Groen in de Wijk heeft de nodige aandacht 
gekregen maar de respons vanuit de wijk is minimaal; in discussie is hoe nu verder moet 
worden gegaan.
Namens de Werkgroep Sonswijck Duurzaam heeft Anneke Kroon verzocht om het onderwerp 
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Activiteitenverslag 2018

Commissie 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 voorzitter , Wieke Lameris  penningmeester , Titia Schreuder secretaris, 
Kees Cramer, Yolanda Agricola en Carlo Knüppe.
Jaap Baart de la Faille heeft  in oktober 2018 de commissie verlaten, Carlo Knüppe maakt in 
zijn plaats nu deel uit van de commissie. Wieke Lameris is sinds oktober de penningmeester.

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:
“ Het Kröller – Müller Museum, een van de schatkamers van  De Stijl ”     74 bezoekers
“ Het Paleis op de Dam, het klassiekste gebouw van Nederland ”                 84
“ Dilemma’s rondom het levenseinde ”    123
“ Natuurbrandbeheersing in Nederland ”      19
“ Waarheid & Fraude in de Wetenschap ”      28
“ Canon van Nederland ”      74
“ Luchtfotografie tijdens de Tweede Wereldoorlog ”      64
“ Ouder worden en kwaliteit van leven ”      74
“ Tolstoj, de zoektocht naar jezelf en de zin van het leven ”      87
“ De liederen van Franz Schubert ”      90

De ochtenden werden goed bezocht; totaal aantal bezoekers 721. Een enkele keer moesten we 
de deur eerder sluiten omdat er te veel bezoekers waren .

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, dat 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. Tevens  worden belangstellenden per mail herinnerd aan een 
bijeenkomst.  
Jos Zwaan beheert onze website en hij verstuurt de aankondigingen van de lezingen aan 
belangstellenden

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
Titia Schreuder
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Commissie leefomgeving 

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. De 
samenwerking verloopt 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. Doel is 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 door onze samenwerking met het Team Leefomgeving de 
toegang tot de gemeente is ‘verzekerd’. We komen, indien nodig, snel in gesprek met de 
verantwoordelijke projectleider/ambtenaar. 
Eind oktober is er een kennismakingsgesprek geweest met wijkwethouder Hans de Vroome. 
Hierbij waren ook aanwezig Gerard Slag, voorzitter bestuur, en Fred de Bruijn van het Team 
Leefomgeving.

Verkeersdrempels en veiligheid Van Lawick van Pabststraat

Het jaarverslag 2017 eindigde met de zin: “Dit dossier loopt nog steeds in een gezamenlijke 
aanpak (monitoring en evaluatie) en daar zijn de bewoners en wij als commissie tevreden 
over.” 
Voor zover na te gaan is, is het onderwerp in 2018 niet meer inhoudelijk aan de orde geweest. 
Geen bericht, goed bericht.

Fietsenstallingen in voortuinen 

In voorgaande jaren is in ‘het voorbereidende werk’ verhoudingsgewijs veel tijd/energie 
gestoken. In 2018 bleef het stil rond dit dossier, maar het Team Leefomgeving heeft gemeld 
dat ’t niet stil zal blijven. 
De commissie is van mening, zoals ook al in het verleden kenbaar is gemaakt, dat het moet 
gaan om fietsenstallingen én geparkeerde auto’s in voortuinen.

Wijkvisie/Boekvorm over uitgangspunten opzet infrastructuur Burgemeesterswijk 

Doel was om in 2018 een boekje met illustraties beschikbaar te hebben. De intentie was 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.
In de loop van 2018 heeft de commissie leefomgeving besloten de werkzaamheden aan dit 
dossier te stoppen en het over te dragen aan het bestuur.
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Parkeren

De bewoners van de Pels Rijckenstraat hebben aangegeven problemen te ondervinden omdat 
veel parkeerders na twee uur parkeren niet wegrijden maar hun blauwe kaart verzetten. Vaak 
meerdere keren per dag. De bewoners willen graag van het parkeerregime-met-blauwe-kaart 
af en willen graag betaald parkeren. Bij de gemeente was men niet ongevoelig voor de 
argumenten en er zal betaald parkeren ingevoerd gaan worden. Probleempje: het verplaatsen 
van een automaat-voor-de-parkeerkaartjes door Alliander gaat, wegens personeelsgebrek, 
negen(!) maanden duren. In de tussentijd wordt e.e.a. met borden verduidelijkt.

Huisvesting zwerfjongeren Sweerts de Landastraat 77-81

Er is grote onrust ontstaan in de wijk over 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 geweest, 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.

Asfalt Zijpendaalseweg

Nadat in 2017 het gedeelte van de Van Heemstralaan tot het Burgemeestersplein een 
onderhoudsbeurt had gehad, was in 2018 het resterende deel (van het Burgemeestersplein tot 
de Sonsbeekweg) aan de beurt. Over het resultaat van het uitgevoerde onderhoud lopen de 
meningen tussen bewoners/cie leefomgeving en de technische mensen van de gemeente 
uiteen.
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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 (HeerenHuizen) is vastgesteld door de 
gemeenteraad. Door omwonenden zijn veel zienswijzen/bezwaren ingediend. Ook hebben wij 
als wijkvereniging in samenwerking met ons bestuur een bezwaar ingediend. Er lopen nog 
procedures van bezwarenmakers. Wij als commissie zijn met betrekking tot dit dossier nauw 
betrokken in afstemming met directe omwonenden. Voorjaar 2019 is de aanvraag 
bouwvergunnig gepubliceerd.
Op kavel K12 is in de loop van 2018 de bouw van het Breedband-pand gestart.
Kavel K9 gaat benut worden voor het nieuwe kantoor van de Hoogwegt Groep. Start bouw is 
in het voorjaar van 2019 voorzien.

 Openbare elektrische laadpalen 

Samen met Allego en de gemeente Arnhem heeft de commissie naar de mogelijkheden om 
laadpalen in de wijk te plaatsen gekeken. Er is (in 2017?) 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. Dit dossier speelt eigenlijk continue 
afhankelijk van het aantal aanvragen vanuit bewoners voor het plaatsen van een elektrische 
laadpaal. In 2018 ging het om één aanvraag.

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 uitziet. 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 benaderd 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 
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dit dossier overgenomen door het wijkbestuur (er is in 2018 een commissie Duurzaamheid 
ingesteld; het bestuur) 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 

 “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.” Met voorgaande zin eindigde dit onderwerp in het jaarverslag 
2017. Deels ‘met stoom en kokend water’ heeft de gemeente vaart gezet achter het plaatsen 
van de ondergrondse containers. Deels níet volgens de afspraken die samen met de commissie 
leefomgeving gemaakt waren, maar het omgekeerd inzamelen is in het gehele 
Burgemeesterskwartier wél van start gegaan. Eind 2018 was er nog ’n onafgehandeld bezwaar 
tegen het bijplaatsen van ondergrondse containers in de Cordesstraat en omwonenden in de 
Van Pallandtstraat zijn in gesprek met de gemeente over verplaatsing van de 
restafvalcontainer in hun straat. 

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 De Penseelstreek en Dorpsraad 
Schaarsbergen hebben we gezamenlijk gepleit om zo spoedig mogelijk de trolley 2.0 in te 
voeren op deze verbinding. 
Voorlopig blijft de huidige bus rijden in onze wijk. Echter worden de gesprekken hierover 
met gemeente en provincie  gezamenlijk met de beide andere wijkverenigingen voortgezet 
over de  invulling voor de lange(re) termijn.

Samenstelling en taakverdeling

Eind 2017 werd de commissie gevormd door Simone van Klaveren (vz), Riëlle Schoeman, 
Fred van der Geer, Anne Marie van Lanen en Ans Meex. In het voorjaar zijn Peter Damen en 
Dick van Aalten de commissie komen versterken. 
Eind 2018 hebben Riëlle Schoeman, Simone van Klaveren en Fred van de Geer de commissie 
verlaten en is Dick van Aalten voorzitter geworden. (begin 2019 heeft ook Anne Marie van 
Lanen haar werkzaamheden neergelegd; rond die tijd is Jan Hettinga toegetreden. De 
commisie bestaat nu uit ‘slechts vier ouderen’ en dat geeft reden tot zorg.)
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Ook in 2018 heeft de commissie nimmer een vergeefs beroep gedaan op de deskundigheid 
van Rudolf Jekel. Bedankt, Rudolf

Project Ouderen Wijkvereniging Burgemeesterskwartier

In 2014 is gestart met het Project Ouderen in de Wijk. Doel van het project: door verbeteren 
van sociale contacten, terugdringen van eenzaamheid en bevorderen sociale samenhang in de 
wijk door ouderen de gelegenheid te  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 bestaan Buurthulp, wijkapp Nextdoor, de site www.wehelpenje.nl

Ook in 2018 is er gewerkt vanuit het Kernteam Ouderen: Bea Freriks, Birgitta Aelbers, Floor 
Vogelaar en Trudy Klokke. Froukje Dijkhuizen bleef voorzitter. Geeke Hissink is vertrokken 
naar een andere commissie.

Afgezien van interne communicatie via de groepsapp, heeft het Kernteam in 2018 wederom 
enige malen plenair geëvalueerd. Eindconclusie 2018: De eenzame medemens wordt nog 
steeds niet bereikt. Er worden nog steeds 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.

Ook in 2018 vond er op iedere 2e vrijdag van de maand (januari t/m juni en september t/m 
december) een wijkdiner plaats in de Bakermat. Bovendien wordt er ook op donderdagen 
gekookt. Voorts is er overleg geweest met de manager van Albert Heijn Van Law v Pabst 
over een (eet?)bijeenkomst voor kwetsbare ouderen in de Bakermat. Deze contacten moeten 
nog wat uitkristalliseren.

Contacten met Wijkteam, SWOA etc. verlopen niet altijd even gladjes. Veel bureacratie. Nog 
veel te winnen.

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

In de zomer van 2018 is er een grote enquete uitgezet (onderdeel van het project Kerk en 
Buurt), o.a. om te peilen of er behoefte is aan een vaste ontmoetingsplek voor ouderen in onze 
wijk. De respons liet helaas te wensen over. Evaluatiebespreking in november kon helaas 
geen doorgang vinden. Deze is doorgeschoven naar het eerste kwartaal van 2019.

Hopelijk wordt 2019 een doorbraakjaar.

Froukje Dijkhuizen

Kunst- & Cultuurcommissie 

Jonge Meesters in de Burgemeesters Kamers 

In het jaar 2018 heeft de commissie concreet vormgegeven aan haar doelstelling, “deelname 
van wijkbewoners aan kunst & cultuuractiviteiten”, onder andere middels de organisatie van 
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huiskamerconcerten. Voor deze concerten hebben we voor het jaar 2018/2019 jonge 
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. 

Op 15 april 2018 hebben we genoten van het optreden van Erik Verwey (pianist) met de 
overige leden van zijn kwartet (Kasper Kalf op contrabas, Bart Wirtz op altsax en invaller 
Joan Terol Amigo op drums). Er zijn twee optredens van een uur verzorgd, steeds voor 50 tot 
60 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.

Kaartverkoop

De kaartverkoop verloopt via het onlinesysteem GO-Tickets. Het voordeel daarvan is dat alle 
wijkbewoners digitaal een ticket kunnen kopen en de kaarten via de mail worden verzonden. 
In het jaar 2018 zijn er in totaal 116 kaarten verkocht. Een goed resultaat wat maakt dat deze 
activiteiten voor een groot deel kostendekkend zijn. 

Met vriendelijke groeten, Ires Manuel (voorzitter Kunst- & Cultuurcommissie) mede namens 
de overige leden van de commissie zijnde, Tjeerd Kootstra, Marjanne Knüppe en Hanneke 
Limburg. 
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Redactiecommissie Wijkcontact 2019

Samenstelling en taakverdeling 

Hanneke Nagel (voorzitter), Henk Donkers (secretaris/eindredactie), Géraldine Lodders 
(vormgeving),  Johan Bosveld (redactielid en fotograaf), Christ van Gurp (redactielid). 
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 

In 2018 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

Inhoud 

De redactiecommissie streeft naar een actueel en toegankelijk blad over allerlei zaken die in 
de wijk spelen. Daarin is er aandacht voor zaken op wijkniveau zoals parkeerproblematiek, 
veiligheid, 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 het nieuws 
van het bestuur, Verliefde Kijk op de Wijk met de pentekening van Dick Caderius en de 
column van Kees Crone. De achterpagina heeft een eigen gezicht door de fotoseries van Johan 
Bosveld over verschillende thema’s. De fotografie voor de covers is van Tjeerd Kootstra. In 
2018 is er in Wijkcontact extra aandacht geweest voor het verduurzamen van de wijk en is 
begonnen om het jubileum van de wijkvereniging in 2020 onder de aandacht te brengen. 
Beide onderwerpen zullen ook in 2019 terugkeren.

Website Burgemeesterswijkarnhem.nl 

De website wordt beheerd en verzorgd door Jos Zwaan die wekelijks ook een nieuwsbrief 
verzorgt en de sociale media onderhoudt.

 De digitale communicatie met de wijk loopt via de volgende kanalen: 

• Website BWArnhem.nl 

• Facebook Burgemeesterswijk 

• Twitter: @BWArnhem.nl 

• Youtube: Burgemeesterswijk 
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Feestcommissie

Samenstelling en taakverdeling
De commissie bestaat uit de volgende leden: Carolien Slakhorst (voorzitter), Tanja de 
Kort (penningmeester), Tessa Sanders, Chantal van Diek, Naomi van Straaten-Shaw en 
Sanne Willemsen.

Activiteiten
Disco
In april 2018 is er een disco voor kinderen uit de wijk georganiseerd. Deze vond plaats in de 
gymzaal aan de Bauerstraat. De disco werd matig bezocht, De zaal is uitstekend geschikt voor 
een kinderdisco. In het voorjaar van 2019 zal er dan ook weer een disco worden 
georganiseerd. Hier zal meer ruchtbaarheid aan worden gegeven  en via social media wordt de 
doelgroep ook benaderd om een grotere opkomst te krijgen.
Sinterklaas
Op 24 november 2018 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 
een nieuwe Hoofdpiet gekregen en wij hopen dat deze dame (Michelle) er volgend jaar weer 
bij is zodat de Sint en de Hoofdpiet goed op elkaar ingespeeld raken.. 
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. Het bezoek van Sint aan de wijk werd erg goed bezocht.
Kwartierkwis
In 2018 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. Bij de januari-editie in 2018 heeft Burgemeester 
Marcouch ook een vragenronde voor zijn rekening genomen en op informele wijze kennis 
gemaakt met onze wijk. Ook in 2019 zullen er twee edities plaatsvinden. De kwis wordt onder 
andere mogelijk gemaakt door sponsoring van La Cannette.

Samenstelling commissie

In 2018 hebben Nienke Zevenbergen , Juno Nimis en Paulien Bos na vele jaren afscheid 
genomen van de feestcommissie. Wij zijn hen zeer erkentelijk voor hun inzet, enthousiasme 
en nauwkeurigheid. Wij hebben in Tanja, Naomi, Sanne en Caroline een prima vervangsters 
gekregen. Jeroen Kastein heeft begin 2019 de voorzittershamer overgedragen aan Caroline 
Slakhorst.
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Bestuur

Het bestuur van de wijkvereniging bestond in het jaar 2018 uit Barend Freriks, Jeppe 
Balkema, Froukje Dijkhuizen, René Muller, Harriet Verbeek, Geeke Wissink en Matthew 
Pyatt. Deze laatste is tijdens de ALV in mei officieel benoemd, maar nam al vanaf juni 2017 
deel aan de bestuursvergaderingen.

Het bestuur is in totaal zes keer plenair bijeengekomen, waarbij een groot aantal onderwerpen 
langs zijn gekomen. In het bijzonder zijn enkele ontwikkelingen in onze leefomgeving te 
noemen, die soms ook tot veel media-aandacht hebben geleid. Het bestuur heeft bij de 
gemeente bezwaar gemaakt tegen de omgevingsvergunning voor een dag- en nachtopvang 
voor dakloze jongeren aan de Sweerts de Landasstraat 77 en schorsing gevraagd bij de 
voorzieningenrechter, doch heeft de vestiging ervan niet kunnen voorkomen. Met betrekking 
tot de bouw van een kleine twintig herenhuizen langs de Amsterdamseweg is door het bestuur 
bij de gemeenteraad een zienswijze ingediend; dit heeft geleid tot een kleine aanpassing van 
het bestemmingsplan. 
Binnen het bestuur is verder geruime tijd aandacht besteed aan de beste wijze van aanpak van 
de ´vergroening´ van onze wijk. Na contact met de hogeschool van Hall Larenstein in Velp is 
een groep HBO-studenten in het najaar aan de slag gegaan om een advies op te stellen om 
onze wijk klimaatbestendig te maken. Mede gelet op het toenemende belang van het 
onderwerp duurzaamheid heeft het bestuur besloten tot instelling van een aparte commissie 
hiervoor.
Namens het bestuur is verder geparticipeerd in een projectgroep die de mogelijkheden 
onderzoekt om van de Bakermat een laagdrempelig wijkontmoetingscentrum te maken. Hierin 
nemen verder de gemeente Arnhem (team Leefomgeving), de wijkvereniging Penseelstreek, 
SWOA en de Protestante Gemeente Arnhem deel. 
Met het oog op het 40-jarig bestaan van onze wijkvereniging in het jaar 2020 heeft het bestuur 
besloten tot instelling van een lustrumcommissie, die - in samenspraak met de andere 
commissies binnen de vereniging - plannen voor bijzondere activiteiten kan gaan 
voorbereiden. René Muller is bereid gevonden het voorzitterschap van deze commissie-ad hoc 
op zich te nemen.
 
De traditionele en goedbezochte Nieuwjaarsreceptie vond in het jaar 2018 plaats op 9 januari 
in Brasserie Zijpendaal. Het (informele) bedankje voor al onze vrijwilligers hebben we op 23 
november 2018 in de Molenplaats gehouden, met een drankje en een hapje (verzorgd door 
Eataliano). 

Tijdens de ALV op 24 mei in de Molenplaats hebben we afscheid genomen van Barend 
Freriks, die jarenlang onze voorzitter is geweest, en van René Muller, die eveneens vele jaren 
de vereniging heeft gediend, laatstelijk als algemeen bestuurslid. Het bestuur heeft hen beiden 
op 13 juni, bij gelegenheid van een etentje, uitgeleide gedaan. 
Door de ALV is Gerard Slag als nieuwe voorzitter benoemd. Voor de vacature algemeen 
bestuurslid is Anneke Kroon bereid gevonden; zij heeft na de zomer aan de 
bestuursvergaderingen deelgenomen en zal aan de ALV van 2019 voor benoeming worden 
voorgedragen.   
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Duurzaamheid in de wijk onder de aandacht te mogen brengen. Binnen Park Sonswijck, 
hebben de VvE’s,  hun ervaringen in duurzaamheidsactiviteiten uitgewisseld. En daarmee van 
elkaar geleerd. Maar ook voor verdere stappen is er behoefte aan het delen van ervaringen. De 
gemeente Arnhem toont stevige ambities met de campagne ArnhemAAN. Het AANjaagfonds 
stelt ons in staat om de duurzaamheidsdiscussie op wijkniveau te stimuleren en ondersteunen. 
In november zal een door de gemeente georganiseerde bijeenkomst over Duurzaamheid in de 
Burgemeesterswijk plaatsvinden.

5 Jaarrekening 2017 en verslag kascontrolecommissie
Penningmeester Froukje Dijkhuizen geeft nog een korte toelichting op de stukken, waarbij 
wordt opgemerkt dat in 2017 weer gespaard kon worden voor het lustrum. 
De kascommissie bestond dit jaar uit Cathy Baart de la Faille en Dick van Aalten. Cathy heeft 
schriftelijk verklaard akkoord te zijn. Dick licht ter vergadering nog toe dat de vereniging een 
steeds grotere reserve opbouwt. De kascontrole is goed verlopen, evenals voorgaande jaren 
ziet alles er keurig en compleet uit. 
De kascontrolecommissie  adviseert de vergadering het bestuur decharge te verlenen.  Dit 
advies wordt door de aanwezigen overgenomen, met complimenten aan penningmeester 
Froukje.
De leden van de kascontrolecommissie zeggen toe ook volgend jaar als zodanig te willen 
optreden. De vergadering stemt daar graag mee in.

6 Begroting 2018
De begroting is sluitend, er zijn geen vragen of opmerkingen uit de zaal. 
Hiermee wordt de begroting voor 2018 goedgekeurd.
Vervolgens wordt de vraag gesteld of het niet mogelijk is een wens van de commissie Kunst 
& Cultuur om een dure artiest te engageren te honoreren nu er een zeer grote reserve is. De 
voorzitter beantwoordt deze vraag in die zin dat als een dergelijk verzoek zou worden gedaan 
dit afgewogen moet worden tegen de wensen van andere commissies en de wens om te 
reserveren ten behoeve van het lustrum.

7 Schema aftreden leden bestuur
De vergadering stelt het schema vast.
De voorzitter benadrukt dat er sprake is van een vacature in het bestuur en dat iedereen 
verzocht wordt na te gaan of men geschikte kandidaten kent die vervolgens benaderd kunnen 
worden.
René Muller is bereid om als coördinator op te treden voor de activiteiten in en voor de wijk 
in verband met het lustrum in 2020. Hij geeft daarbij aan dat er sprake is van een aantal 
projecten maar dat er nog veel gebeuren moet en dat het voor we het weten 2020 is. Hij roept 
wijkbewoners op zich te melden als vrijwilliger.

Vervolgens richt Barend Freriks zich tot René Muller, die aftreedt als bestuurslid, en bedankt 
hem voor het vele werk dat hij in de afgelopen jaren voor de wijk heeft gedaan. Barend 
memoreert dat René ruim zeven jaar geleden de aanzet heeft gegeven voor het formeren van 
het bestuur waarvan hij voorzitter is geworden. De liefde van René voor de wijk is 
buitengewoon groot. Hij is blij dat René voor het lustrum actief wil blijven voor de wijk.
René antwoordt dat hij zich steeds met plezier heeft ingezet voor de wijkvereniging en dat hij 
daarom ook graag de taak van coördinator van het lustrum op zich neemt.

Daarna wordt het voorstel van het bestuur om Gerard Slag te benoemen tot voorzitter van het 
bestuur. Dit voorstel wordt van harte door de vergadering aanvaard.
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Vervolgens spreekt Harriët Verbeek Barend toe. Zij heeft het langst samen met hem in het 
bestuur gezeten en kent hem ook uit beider werkzame leven in Ede. Zij biedt hem een uniek 
exemplaar van het Wijkcontact aan. Verschillende aanwezigen die in dit exemplaar hebben 
geschreven, vatten de inhoud van hun bijdrage samen. In de toespraak en die samenvattingen  
wordt duidelijk gemaakt met welke enorme inzet Barend heeft gewerkt en hoe zijn aanpak is 
gewaardeerd.
Barend bedankt en wijst nogmaals op het de geweldige inzet van alle vrijwilligers voor het 
functioneren van de wijkvereniging.
Vervolgens draagt hij het voorzitterschap over aan Gerard Slag.

8 Rondvraag en sluiting
Simone van Klaveren kondigt aan dat er binnenkort een enquête van de gemeente zal 
plaatsvinden waarin een vraag is opgenomen vanuit de commissie Leefomgeving of bewoners 
zich willen aanmelden voor het nieuw op te richten digitale panel van de commissie. Simone 
doet een oproep aan eenieder om zich hier voor in te schrijven. 

Gerard dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit om 21:30 de vergadering.
Vervolgens is er in verband met het afscheid van Barend en René een drankje en een hapje. 
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FINANCIEEL JAARVERSLAG 2018 

TOELICHTING BATEN EN LASTEN 

Begroot 2017 	Realisatie 2017  Begroot 2018 Realisatie 2018 	Begroot 2019 

Contributies 
Advertenties 
Gemeente Arnhem bewoners bijdrage 
Sponsorontvangsten / schenkingen 
Bankrente 
Jubileumboeken 2005 verkoop 

'Totaal baten 

	

8.500 	 7.890 	 8.500 	6.500 	 7.000 

	

6.280 	 6.280 	 6.000 	 6.000 	 6.000 

	

3.229 	 3.229 	 3.229 	 3.229 	 3.229 

	

250 	 250 	 250 	 250 	 250 

	

210 	 85 	 85 	 16 

	

475 	 350 

	

18.469 	18.209 	 18.064 	16.345 	 16.479 

Begroot 2017 Realisatie 2017 Begroot 2018 Realisatie 2018 Begroot 2019 

Druk- + opmaakkosten wijkcontact 7.400 7.314 7.400 7.314 8.000 
Bezorg- en verzendkosten 575 575 575 600 600 
Internet - Website 38 39 40 39 40 
Vrijwilligersvergoeding webbeheerder 1.500 1.500 1.500 1.500 1.700 
vrijwilligersvergoeding (boekenbonnen) 300 100 250 
Totaal kosten Redactiecommissie 9.813 9.528 9765 9.453 10.340 

Kinderdisco/St Nicolaas/Kwartierkwis 1.000 1314 1.000 950 1.000 
Vrijwilligersvergoeding 300 250 250 400 300 
Totaal kosten Feestcommissie 1.300 1.564 1250 1.350 1.300 

Culturele activiteiten 1.500 1.750 1.750 1.053 1.750 
Vrijwilligersvergoeding 250 250 250 
Totaal kosten Kunst en Cultuurcie. 1.750 1.750 2000 1.053 2.000 

Lunchkosten wijkwethouder 46 250 
Vrijwilligersvergoeding 300 300 300 350 
Totaal kosten cie. Leefomgeving 300 578 500 46 600 

Kosten commissie themaochtenden 400 400 600 400 400 
Vrijwilligersvergoeding 300 195 300 273 300 
Totaal kosten cie. Themaochtenden 700 595 900 673 700 

Kosten werkgroep ouderen 100 
Vrijwilligersvergoeding 200 300 250 
Totaal kosten werkgroep ouderen 200 400 0 250 

Kosten Commissie Duurzaamheid (nieuw) 300 

Admin/secretariaat/diversen 100 100 100 
Afscheid commissie- en/of bestuursleden 200 636 200 
Attenties 100 164 100 65 100 
Bankkosten 400 212 200 295 300 
Bestuursaansprakelijkheidsverzekering 272 272 300 300 
Bijdrage Straatfeesten / BBQ's 375 225 300 300 300 
Bijeenkomst vrijwilligers 500 300 500 300 300 
IBANC/Sepasoftware 87 87 87 87 87 
Ledenvergadering(en)+Nieuwjaarsrecep. 1250 786 750 930 800 
Ledenwerving 150 150 16 
Vrijwilligersvergoeding 350 271 200 220 350 
Sponsoring 250 250 300 
Totaal kosten bestuur 3.834 2.567 3.187 2.849 2.487 

Wijkbijdrage AED 500 

!Totaal lasten 17.897 16.582 18.002 15.924 17.977 

Wijkvereniging Burgemeesterskwartier e.o. 

RESERVERINGEN 
Lustrum 2020 5000 5000 5000 5000 
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Toelichting op het financiële verslag 2018

Baten
Helaas waren er in 2018 aanzienlijk minder contributie-inkomsten. Er wordt onregelmatig betaald. Bovendien worden automatische 
incasso's veel gestorneerd. Behalve de bankrente waren de overige inkomsten conform begroting.

Lasten
Redactiecommissie
De kosten van de redactiecommissie bleven binnen de begroting, maar zullen in 2019 toenemen vanwege splitsing in opmaakkosten 
van het Wijkcontact. Van de vrijwilligersvergoeding werd in 2018 geen gebruik gemaakt.
Feestcommissie
In 2018 werden de gebruikelijke feesten georganiseerd: Kinderdisco,  Sinterklaas in de wijk en de Kwartierkwis 2x per jaar. Deze 
laatste aktiviteit bedruipt zichzelf. Sponsoring door La Cannette. De begroting is overschreden, aangezien sommige apparatuur niet 
meer geleend kan worden.
Kunst en Cultuurcommissie
Ook in 2018 werden er huiskamerconcerten georganiseerd. Deze succesformule is grotendeels kostendekkend.
Commissie Leefomgeving 
De kosten van de commissie Leefomgeving bestaan voornamelijk uit lunchgesprekken met de wijkwethouderwethouder. Van de 
vrijwilligersvergoeding werd in  2018 geen gebruik gemaakt, maar in 2019 zal er een wisseling in samenstelling gaan plaatsvinden 
met een daarbijbehorend etentje met oude en nieuwe commissieleden. De totale kosten waren ruim € 400,00 lager dan begroot.
Commissie Themaochtenden
Ook in 2018 organiseerde de commissie 10 druk bezochte themaochtenden. De kosten bleven ruimschoots binnen het budget.
Bestuur
In de kosten van het bestuur zitten alle overige door de Wijkvereniging te maken kosten zoals o.a. bankkosten, de kosten voor de 
Nieuwjaarsborrel en voor de Algemene Leden Vergadering, de jaarlijkse bijeenkomst van de vrijwilligers, de sponsoring van 
straatfeesten en andere Wijkgerelateerde sponsoring.  In 2018 is afscheid genomen van Barend Freriks (voorzitter) en René Muller 
(uitvoerend lid en daarvóór secretaris). De totale " Kosten bestuur" zijn ruim binnen budget gebleven.

AED In 2018 heeft de Wijkvereniging dmv een eenmalige bijdrage van EUR 500 een AED op de Bakenbergseweg mogelijk gemaakt.

2018 wordt afgesloten met een batig saldo van EUR 421

Toelichting op de begroting 2019
De begroting voor 2019 sluit met een negatief saldo van  EUR 1498.  Hoewel de reserves voldoende zijn zal er in  2019 opnieuw een 
ledenwerfcampagne  gehouden moeten worden. Bovendien zal de donateurscontributie beter betaald moeten worden. Meer 
reminders sturen.
Bovendien zullen de adverteertarieven in het Wijkcontact voor het eerst in 10 jaar licht verhoogd worden. 
In mei 2020 zal het 40jarig bestaan van de Wijkvereniging gevierd worden. Hiervoor is nu EUR 10.000 gereserveerd.
Nieuw in 2019 is de Commissie Duurzaamheid.

Froukje Dijkhuizen-Behr
Penningmeester Burgemeesterswijk Arnhem
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Rooster van aftreden bestuur Wijkvereniging Burgemeesterswijk
Situatie op 22  mei 2019

Gerard Slag (voorzitter), benoemd op 23 mei 2018, termijn loopt tot 2021.
Jeppe Balkema (secretaris), benoemd op 12 mei 2016, termijn loopt tot 2019; voorgedragen voor 
herbenoeming in 2019 tot 2022.
Froukje Dijkhuizen (penningmeester), benoemd op 2 november 2011, herbenoemd, termijn loopt tot 
2020.
Matthew Pyatt, benoemd 23 mei 2018, termijn loopt tot 2021.
Harriët Verbeek (lid), benoemd op 2 november 2011, herbenoemd, termijn loopt tot 2020.
Geeke Hissink (lid), benoemd 10 juni 2015, herbenoemd in 2018, termijn loopt tot 2021.
Anneke Kroon, voorgedragen voor benoeming in 2019.
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